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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Państwu 

wiele zdrowia, radości oraz satysfakcji 
w życiu rodzinnym i zawodowym.
Niech ten wyjątkowy, spędzony 

w rodzinnym gronie czas,
upłynie w atmosferze spokoju, ciepła, 
dobroci i wzajemnego poszanowania.

Mamy nadzieję, że okres wielkanocnego  
świętowania napełni Państwa pozytywną energią,

która ułatwi zmagania z trudami dnia codziennego.

z Wielkanocnym Alleluja

 Prezydent  Przewodniczący
 Miasta Rybnika  Rady Miasta Rybnika
 Adam Fudali, Stanisław Jaszczuk
 pracownicy Urzędu Miasta i rybniccy radni
 i jednostek miejskich



Drodzy Rybniczanie!

Szeroko pojęta edukacja jest motorem wszelkiego rozwoju. Inwestując w nią, zapewniamy 
lepszą przyszłość młodym ludziom i następnym pokoleniom. W Rybniku robimy to skutecznie 
już dobrych kilka lat. 

Ścieżka edukacyjna przebiega w naszym mieście od przedszkola do uczelni wyższej. To bardzo ważne 
z punktu widzenia prawidłowego rozwoju mieszkańców rybnickich dzielnic i całego regionu. Jestem 
przekonany, że stwarzając naszym dzieciom i młodzieży dobre warunki nauczania, przyśpieszamy 
znacznie rozwój Rybnika. W wielu działaniach staram się więc kierować znaną i głęboką dewizą: 
„Kto liczy na tygodnie, sieje trawę. Kto liczy na lata, sadzi drzewa. A kto liczy na stulecia, ten kształci 
i wychowuje ludzi”. Namacalnym tego dowodem jest chociażby wzniesiony przez miasto Zespół 
Szkół Wyższych – z jednej strony oryginalna przestrzeń miejska, a z drugiej kuźnia lokalnych elit 
i katalizator formowania się nowoczesnego społeczeństwa. Miejsce, gdzie kształci się młodzież w iście 
europejskich warunkach, a współpraca pomiędzy trzema uczelniami jest wręcz modelowa.

Gołym okiem widać, że poziom nauczania w Rybniku podniósł się w ostatnich latach, a oferta 
edukacyjna jest coraz bogatsza. Dotyczy to również szkół, w których prowadzona jest praktyczna 
nauka zawodu. To właśnie dzięki bardzo dobrej współpracy z Cechem Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Rybniku uczniowie mogą skutecznie łączyć teorię z praktyką. Warto też wspomnieć 
chociażby o ciekawej ofercie gimnazjum dwujęzycznego przy I LO, która zostanie poszerzona 
o kolejne dwujęzyczne gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących (II LO). To tylko wybrane 
przykłady dobrze funkcjonujących rybnickich szkół, nie mówiąc o dobrych podstawówkach i szkołach 
ponadgimnazjalnych.

Jest więc wskazane, aby naszą poważną ofertę edukacyjną przedstawić na jak najszerszym forum. 
Dlatego właśnie 28 marca br. organizujemy przedsięwzięcie pod nazwą „Rybnicka edukacja drogą 
do sukcesu”, będące atrakcyjną formą targów edukacyjnych. Inicjatywa ta organizowana jest przez 
miasto w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Odziedzicz Pracę”. Dzięki niej chcemy dotrzeć 
do uczniów całego subregionu z szeroką ofertą szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Swoiste targi 
będą się odbywać jednocześnie na terenie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej, w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. Św. Józefa oraz w Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości przy ul. Wysokiej. Oferta nauczania w Zespole Szkół Wyższych połączona będzie 
z oficjalnym otwarciem, konferencją z wykładami oraz przedstawieniem oferty uczelni wyższych, 
to w ZSE-U („ekonomik”) odbędzie się prezentacja szkół ponadgimnazjalnych oraz wypracowanych 
rezultatów projektu „Odziedzicz Pracę”, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. 
Natomiast w Cechu Rzemiosł oferta szkolenia szkół ponadgimnazjalnych połączona zostanie 
z praktycznym pokazem danego rzemiosła. 

Zachęcam więc młodzież do udziału w targach edukacyjnych i życzę wszystkim, którzy stoją teraz 
przed wyborem swojej kolejnej szkoły, aby zrobili to w sposób dojrzały, opierając się na sprawdzonych 
rybnickich rozwiązaniach.

 Wesołego Alleluja!
 Adam Fudali
 Prezydent Miasta Rybnika
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Pogodnych, zdrowych 

i radosnych Świąt Wielkanocnych 

swoim Czytelnikom 
życzy 

redakcja „Gazety Rybnickiej”.



Rybnik – śląska Siena?Wszędzie dobrze, gdzie nas nie 
ma... mówi stare porzekadło, jednak 
w kontekście niedawnych badań 
socjologicznych przeprowadzonych 
w naszym mieście, powinno ono brzmieć: 
Tu dobrze, gdzie jesteśmy... Tu, czyli 
w Rybniku.

Miasto ludzi zadowolonych...

Badania były dwa: pierwsze, przeprowadzone w lipcu 2006 roku 
przez dwóch pracowników naukowych Instytutu Socjologii Uniwer-
sytetu Śląskiego dr. Krzysztofa Bierwiaczonka i dr. Tomasza Nawroc-
kiego, miało odpowiedzieć na pytanie, jak mieszkańcy kilku śląskich 
miast postrzegają ich przestrzeń centralną. Do badań wybrano celowo 
pięć miast, kierując się posiadaniem lub brakiem klasycznej przestrzeni 
centralnej (dwa miasta z rynkiem –  Rybnik i Bytom, dwa bez – Tychy 
i Ruda Śląska oraz Katowice, które posiadają rynek, ale nie pełni on 
funkcji przestrzeni centralnej) oraz jakością życia w mieście (dwa 
miasta znajdujące się w ogólnopolskiej czołówce rankingu „Polityki” 
w 2004 r. – Katowice i Rybnik oraz dwaj outsiderzy – Bytom i Ruda 
Śląska oraz miasto ze środka stawki – Tychy). W każdym z miast 
na pytania odpowiedziała reprezentatywna grupa pond 300 osób, 
a w rolę ankieterów wcielili się studenci socjologii UŚl.

Badanie drugie, dotyczące już tylko naszego miasta, dr T. Nawrocki 
przeprowadził we wrześniu 2007 roku na grupie 1327osób, których 
struktura (pod względem płci, wieku i wykształcenia) odpowiadała 
strukturze mieszkańców całego miasta. Oznaczało to, że np.: w próbie 
badawczej procent kobiet, osób o wyższym wykształceniu czy w odpo-
wiednim przedziale wiekowym odpowiadał rzeczywistym proporcjom 
występującym w mieście.

Podkreślić trzeba, że badania nie były robione na jakiekolwiek 
zamówienie i nie były finansowane z jakichkolwiek grantów badaw-
czych. Ich realizacja to efekt zainteresowań badawczych autorów 
i zaangażowania studentów ośrodka katowickiego i rybnickiego, którzy 
badania realizowali w ramach zajęć terenowych. Należy więc uznać 
wyniki za całkowicie obiektywne. I co się okazuje? W dobie powszech-
nego niezadowolenia ze wszystkiego, rybniczanie, w świetle wyników 

obu badań, są ludźmi, którym miasto, a szczególnie jego centrum się 
podoba; co więcej, są zadowoleni, że tu mieszkają i byłoby im żal stąd 
wyjeżdżać! By jednak nie było tak różowo, są miejsca czy dzielnice 
oceniane negatywnie (Boguszowice, Paruszowiec–Piaski, Maroko–No-
winy). Zaskoczeniem dla badaczy była też niska, niestety, znajomość 
przez rybniczan ważnych wydarzeń związanych z miastem, a 30% nie 
potrafiło podać żadnego nazwiska sławnego ziomka. Najczęściej po-
dawano nazwiska (w takiej kolejności): Józef Polok, Bolesław Piecha, 
Jerzy Dudek i Adam Fudali.

A tak wnioski z badań sformułowali ich autorzy...

Rybnik to:
• miasto ludzi zadowolonych z panujących w nim warunków życia;
• miasto osób optymistycznie patrzących na przyszłość swojej miej-

scowości (mniej optymistycznie na przyszłość Górnego Śląska, raczej 
pesymistycznie na przyszłość Polski);

• miasto o bardzo dobrze postrzeganej przestrzeni publicznej. Istnie-
nie dobrze funkcjonującej przestrzeni jest wedle badaczy rozwoju 
lokalnego (np. Ch. Laundry) jednym z podstawowych warunków 
sprzyjających rozwojowi miasta. Idealnym przykładem w przeszło-
ści takiej przestrzeni była dla Laundrego toskańska Siena. Badania z 
2006 roku pokazują, że wśród pięciu miast najwyżej oceniana jest 
przestrzeń publiczna Rybnika;

• miasto przynajmniej o dwóch obliczach: wysoko ocenianego centrum 
i dzielnicach ocenianych negatywnie. 

A wnioski te wysnuli na podstawie odpowiedzi na pytania, z których 
kilka, w skondensowanej formie, wraz z wynikami, przytaczamy.
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Jeszcze tylko do 21 marca br. rodzice 
mogą składać oświadczenie potwierdzające 
wolę zaszczepienia swoich dzieci przeciw 
meningokokom, bakteriom wywołującym 
m.in. sepsę i zapalenie opon mózgowo–
rdzeniowych. 

Decyzję o przeznaczeniu 250 tys. zł z miejskiego 
budżetu na 2008 r. na sfinansowanie szczepień, radni, 
na wniosek prezydenta podjęli jeszcze pod koniec ub. 
roku. Mimo ogólnopolskiej kampanii na rzecz szczepień 
prowadzonej zarówno przez firmy farmaceutyczne, jak 
i Główny Inspektorat Sanitarny i – lokalnie – przez 
stacje sanitarno–epidemiologiczne oraz ministerstwo 
zdrowia, resort nie wykazał jednak woli wsparcia kosz-
townej akcji w naszym mieście z powodu braku „…epi-
demiologicznych przesłanek bezpłatnych, finansowanych 
ze środków budżetowych szczepień przeciw meningoko-
kom na terenie miasta”. Na jakiś czas sprawa stanęła pod 
znakiem zapytania, bo kwota z miejskiego budżetu była 
niewystarczająca, by zaszczepić wszystkie 3– i 4–latki. 
Ostatecznie jednak prezydent Adam Fudali zdecydował 
(a udział w tej decyzji mają rybnickie media), że miasto 
wesprze koszty szczepienia w 50%, choć, jego zdaniem, 
podobne problemy powinny być rozwiązywane systemowo 
przez resort zdrowia, a nie doraźnie przez samorządy.

Sprawa szczepień przeciw meningokokom w Polsce 
wzbudza kontrowersje: z jednej strony opinia publiczna 
była bombardowana przykładami zachorowań i hasłami na 
rzecz szczepień, z drugiej resort decydował się na ich dofi-
nansowanie tylko tam, gdzie przypadków było najwięcej, 
jakby zapominając o profilaktyce. Zaś rodzice w obawie 
o zdrowie dziecka wykładali na szczepienie ponad 100 zł 
z własnej kieszeni.

Sepsa nie ominęła Rybnika – w ostatnim tygodniu 
lutego w częstochowskim szpitalu zmarł 25–letni uczest-
nik rybnickich Warsztatów Terapii Zajęciowej, chorobę 
wywołaną przez meningokoki wykryto też u ucznia V LO, 
na szczęście ten przypadek zakończył się szczęśliwie.    

W Rybniku szczepieniami objęte zostaną dzieci urodzo-
ne w 2004 i 2005 r., zameldowane na pobyt stały na tere-
nie miasta. Całkowity koszt szczepionki wynosi ok. 110 zł, 
a miasto sfinansuje połowę tej kwoty.

Oświadczenie dla rodziców zainteresowanych zaszcze-
pieniem swoich dzieci dostępne jest na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta 
Rybnika: http://www.rybnik.pl/bip/ogloszenia/dokument.
php?dzial=71&id=2008/014069,0,1 oraz w kancelarii 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, w rybnickich 
przedszkolach, parafiach oraz poradniach dziecięcych 
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Ośrod-
ka Leczniczo–Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełno-
sprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II 
w Rybniku przy ul. Hibnera 55, do dnia 21 marca 
2008 roku.

(r)

Szczepienia 
przeciw 

meningokokom!

Zdjęcie Zenona Kellera 
z najnowszego albumu 

prezentującego Rybnik.

Oświadczenia do 21 marca!
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Czy centrum się podoba?
Zdecydowanie tak i raczej tak odpowiedziało ponad 95% ankietowanych. 

Rybniczanie na tle mieszkańców innych miast wykazali się największym lokal-
nym patriotyzmem: 53% pytanych wskazało własne miasto, w porównaniu 
z innymi biorącymi udział w pierwszym badaniu, jako to z najładniejszym 
centrum. W centrum chętnie zamieszkałoby 34,7% osób, zaś lubi tu prze-
bywać 86,2% mieszkańców.

 
Czy otwarcie Plazy i Focusa było dla miasta korzystne?
Jeśli idzie o Plazę, zdecydowanie tak i raczej tak odpowiedziało 56,3% 

mieszkańców; w przypadku Focusa – 46%. Tak więc mieszkańcy „hipermar-
ketyzację” centrum oceniają raczej pozytywnie… 

Czy jestem zadowolony z zamieszkiwania w Rybniku?
Twierdząco odpowiedziało 92% mieszkańców! Ze stwierdzeniem, że 

Rybnik to dobre miejsce do życia zgodziło się 87% pytanych. Wysoko oce-
niono też warunki życia w mieście: w szkolnej skali od 1 do 6 – „5” wystawiło 
24,6%, „4” – 54,7% mieszkańców. 

Czy byłoby żal opuścić Rybnik?
Twierdząco odpowiedziało 77,3% mieszkańców. O wyjątkowości miasta 

jest przekonanych 73% ankietowanych, zaś 62,9% rybniczan uważa swoich 
współziomków za ludzi wyjątkowo miłych.

Czy nazwałbym Rybnik „Małą Ojczyzną?
Tak odpowiedziało 84% mieszkańców, zaś z twierdzeniem, że Rybnik 

jest typowym śląskim miastem zgodziło się 67,1%. Dodać trzeba, że 63,5% 
badanych deklarowało pochodzenie śląskie, zaś 56% to osoby urodzone 
w Rybniku.  

Badania potwierdzają zatem, że utożsamiamy się ze swoim miastem i wią-
żemy z nim swoją przyszłość. Nic jednak nie jest dane na wieczność i nigdy 
nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Martwi nas jednak niewielka 
wśród rybniczan znajomość ważnych dla miasta wydarzeń i ludzi. Bo to już 
nasza broszka…    

(r)



W dzisiejszych czasach przysłowie  
o gentelmanach, którzy nie rozmawiają 
o pieniądzach, straciło rację bytu w 
wielu środowiskach… A już na pewno 
wśród samorządowców, którzy zdają 
sobie sprawę, że środki finansowe, 
szczególnie te unijne, w decydujący 
sposób wpływają na rozwój gmin. 

Wiedzą o tym od dawna samorządowcy 28 
miast i gmin subregionu zachodniego wojewódz-
twa śląskiego, którzy spotkali się w Czerwion-
ce–Leszczynach, by sfinalizować ponad roczne 
negocjacje, których stawką było prawie 60 mln 
euro… Kwota ta zostanie rozdzielona na pro-
jekty wskazane przez samorządy tej części Śląska, 
współfinansowane przez UE w ramach wydzie-
lonego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 
programu rozwoju subregionów.

Samorządowcy mieli świadomość, że praca i 
pieniądze włożone w przygotowanie niektórych 
projektów i wniosków o unijne dofinansowanie nie 
dają gwarancji jego otrzymania, a obciążają budżet 
gminy. Dlatego Związek Subregionu Zachodniego 
z jego ówczesnym przewodniczącym, prezydentem 

Rybnika Adamem Fudalim, już od 2005 r. zabiegał, 
by samorząd województwa śląskiego uruchomił tzw. 
bezkonkursową ścieżkę wyboru projektów. Chodzi 
o to, by samorządy na zasadzie porozumienia,  
z ominięciem procedur konkursowych, wybrały 
określoną liczbę projektów, których realizacja 
zostanie dofinansowana, z zastrzeżeniem, że 
uzgodnienia te muszą zostać zaakceptowane przez 
co najmniej 85% lokalnych samorządów. 

Rezultatem negocjacji samorządowców jest Pro-
gramu Rozwoju Subregionu Zachodniego, poparty 
przez 97% zainteresowanych samorządów. Oficjal-
ne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w 
Czerwionce–Leszczynach z udziałem zwolenników 
takiej formy podziału części unijnych środków – mi-
nister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, 

pełniącej wcześniej funkcję dyrektora Wydziału 
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 
woj. śląskiego i europosła Jana Olbrychta, a także 
marszałka Bogusława Śmigielskiego oraz wojewody 
Zygmunta Łukaszczyka. Udział w tym wydarzeniu 
tak prominentnych gości świadczy o jego wyjątko-
wości – samorządowcy subregionu zachodniego są 
pierwszymi w kraju, którzy taką umowę podpisali, 
a woj. śląskie jedynym, które program rozwoju 
subregionu uruchomiło.

Program zawiera 42 zadania w całym subregio-
nie zachodnim, stanowiące w większości projekty 
modernizacji sieci drogowej. Rybnik wpisał na listę 
i otrzymał akceptację dofinansowania 6 zadań, o 
których już wielokrotnie wspominaliśmy: budowę 
1 i 2 etapu szerokopasmowej sieci internetowej, 
rozbudowę Rybnickiego Systemu Informacji 
Przestrzennej, modernizację hali sportowej w 
Boguszowicach, budowę drogi przez teren Ryfa-
my, realizację monitoringu wizyjnego w dzielnicy 
Maroko–Nowiny oraz zamknięcie i rekultywację 
II kwatery składowiska odpadów komunalnych w 
Boguszowicach.  

„Rzutem na taśmę” Rybnik otrzymał moż-
liwość wykorzystania z tej puli dodatkowych 

ponad 1,7 mln euro, z których 
dofinansowane zostaną kolej-
ne 3 projekty oraz zwiększona 
ilość środków na jedno z zadań 
wcześniejszych. Wszystkie są 
związane z gospodarką odpada-
mi i mają na celu ich utylizację 
lub ponowne wykorzystanie.  
A chodzi o rozszerzenie działal-
ności cieszącej się dużym powo-
dzeniem kompostowni odpadów 
mineralnych przy ul. Pod Lasem 
(ponad 700 tys. zł), likwidację ele-
wacyjnych okładzin azbestowych 
w przychodni przy ul. Orzepowic-
kiej, w SP nr 22 oraz w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych nr 
3, gdzie zostaną też docieplone 
ściany zewnętrzne i wykonana 
elewacja (ponad 3 mln zł) oraz 

budowę zakładu odzysku odpadów asfaltowych 
i gruzowych (ponad 2,5 mln zł). Ostatni projekt 
jest związany z licznymi w mieście inwestycjami, 
remontami i modernizacjami, których efektem  
są ogromne ilości gruzu i innych odpadów. Z po-
wodu braku miejsca na składowisku komunalnym,  
są one wywożone za wysoką opłatą na składowiska 
komercyjne. W planowanym zakładzie odpady bę-
dzie się nie tylko składować, ale głównie odzyskiwać 
z nich materiał budowlany na remonty i przebu-
dowę dróg przez służby miejskie. Z dodatkowych 
pieniędzy zostanie również powiększone dofinan-
sowanie na wcześniejsze zadanie – zamknięcie  
i rekultywację II kwatery składowiska odpadów. 

Wynegocjowane prawie 60 mln euro to pieniądze 
jak najbardziej realne...                                      (r)

Pozyskiwanie środków zewnętrznych to 
jeden z priorytetów, który konsekwentnie 
i z sukcesem realizują władze samo-
rządowe Rybnika, zdając sobie sprawę,  
że od wykorzystania unijnych pieniędzy  
w znacznej mierze zależy rozwój miasta.  
A czasu jest niewiele, bo wiele wskazuje 
na to, że po roku 2013 pomoc UE w formie 
dotacji przestanie do nas napływać. 

Na taką możliwość wskazał goszczący nie-
dawno w naszym mieście wiceminister rozwoju 
regionalnego Janusz Mikuła, prezentując inne 
źródło wspomagające nowe kraje UE, jakim 
jest tzw. „mechanizm szwajcarski”.

Nim jednak na konferencji z udziałem samo-
rządowców subregionu wiceminister J. Mikuła 
przedstawił założenia „Szwajcarsko – polskiego 
programu współpracy na rzecz zmniejszenia 
różnic społeczno – gospodarczych w rozszerzonej 
Unii Europejskiej”…

…doświadczenia Rybnika 
w pozyskiwaniu środków…
…zewnętrznych i sukcesy w tej materii 

przedstawił prezydent Adam Fudali. A są one 
spore, o czym świadczy również czołowe miej-
sce naszego miasta w ogólnopolskim rankingu 
„Rzeczpospolitej” (czerwiec 2007 r.), prezentu-
jącym wartość dofinansowywanych ze środków 
Unii Europejskiej projektów. Wśród miast na 
prawach powiatu Rybnik zajął pierwsze miejsce 
z kwotą 4.033 zł na jednego mieszkańca. Po-
nadto, według kolejnego zestawienia tygodnika 
„Wspólnota” z grudnia ub. roku, wśród śląskich 
miast na prawach powiatu Rybnik zanotował 
najwyższy udział wydatków na zadania współfi-
nansowane ze środków zagranicznych (głównie 
unijnych) w budżetowych wydatkach ogółem 
(2006 r. – 16,7% ; 2007 r. – 26,2%). W latach 
2001–2007 Rybnik korzystał z dofinansowania  
z funduszy w ramach środków przedakcesyj-
nych PHARE i ISPA (przekształcony po akcesji 
w Fundusz Spójności), Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego (Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
Sektorowy Program Operacyjny Transport; 
inicjatywy wspólnotowe INTERREG), Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego (Społecz-
ny Program Operacyjny Rozwój Zasobów 
Ludzkich, inicjatywa wspólnotowa EQUAL), 
a także z programów edukacyjnych Komisji 
Europejskiej. Pozyskana w tym czasie kwota 
dofinansowania to 370 mln zł.

Największa inwestycja współfinansowana  
z unijnych pieniędzy to oczywiście budowa 
kanalizacji długości prawie 550 km, na którą 
miasto pozyskało ponad 70 mln euro, co 
stanowi 64% kosztów. Dzięki unijnej pomocy  
w wysokości ponad 42,5 mln zł, modernizacji 
poddano Drogę Krajową nr 78 (wiadukt na 
ul. Wodzisławskiej, droga w kierunku Gliwic),  

Wiceminister rozwoju regionalnego                 o „mechanizmie szwajcarskim”...Pieniądze za porozumieniem

W leszczyńskim spotkaniu wzięli udział m.in. (od lewej) burmistrz Czerwionki 
–Leszczyn Wiesław Janiszewski, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, 
minister Elżbieta Bieńkowska i eurodeputowany Jan Olbrycht. 

Zdj.: Wydział Informacji UM Jastrzębia–Zdroju
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na inne inwestycje poprawiające układ komunikacyjny miasta pozyskano 
kolejne 4,5 mln zł, na kompleksowy remont budynku Teatru Ziemi Ryb-
nickiej – prawie 9 mln zł. Z częściowo unijnych pieniędzy wdrożono w Ryb-
niku elektroniczną kartę miejską i budowę publicznych punktów dostępu 
do Internetu (prawie 4 mln zł), zamknięto i poddano rekultywacji kwaterę  
I składowiska odpadów komunalnych (ok. 725 tys. zł), na wieżę wido-
kową zaadaptowano wieżę ciśnień zabytkowej kopalni „Ignacy”(prawie 
600 tys. zł). A dodać trzeba jeszcze tzw. projekty „miękkie” z Europej-
skiego Funduszu Społecznego – „Odziedzicz Pracę” dla długotrwale 
bezrobotnych i „Równy start w przyszłość”, mający na celu sfinansowa-
nie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla rybnickich uczniów. 

Ponadto miasto ma już zapewnione finansowe wsparcie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2007–2013 
(24 mln euro wspólnie z Żorami na kluczowy projekt komunikacyjny 
zapewniający połączenie z autostradą A1; ponad 7,3 mln euro na 
realizację 6 projektów w ramach programów subregionalnych). Na 
decyzję zarządzających unijnymi programami czekają kolejne projekty. 
Każdy wniosek o dofinansowanie skierowany do unijnych instytucji to 
skomplikowany dokument, wymagający wiedzy i pracy. Zdecydowana 
większość programów wymaga też wkładu własnego. Z powyższych 
faktów wynika jednak, że warto zabiegać o unijne pieniądze i tak go-
spodarować finansami z gminnego budżetu, by starczyło w nim środków 
na wkład własny. 

Ale Unia Europejska nie jest jedynym źródłem...
... (choć największym – w sumie w perspektywie finansowej 2007–

–2013, Polska otrzyma ponad 80 mld euro unijnej pomocy, zaś wartość 
inwestycji realizowanych ze wsparciem tymi środkami to ok. 105 mld 
euro) zagranicznych funduszy. W 2006 r. między UE a Szwajcarią pod-
pisano umowę o  przyznaniu przez to państwo pomocy krajom Europy 
Środkowo–Wschodniej w wysokości 1 mld franków szwajcarskich, z 
czego Polsce przyznano prawie 490 mln fr., co stanowi ok. 49% całej puli  
(1 fr. = ok. 2,2 zł). Głównym celem szwajcarskiego, podobnie zresztą jak 
unijnego, finansowego wsparcia, jest przyczynienie się do zmniejszenia 
różnic społeczno–gospodarczych między Polską, a bardziej rozwinię-
tymi państwami rozszerzonej Unii i wspomaganie zrównoważonego 
pod względem ekonomicznym i społecznym rozwoju kraju. Ponieważ 
„mechanizm szwajcarski” zostanie niebawem przez ministerstwo 
uruchomiony, ważne by samorządowcy poznali formy wsparcia – od 
dofinansowania poprzez kredyty, pożyczki i poręczenia aż do pomocy 
technicznej i stypendia – a także zakres tematyczny pomocy. Podobnie 
jak w innych programach pomocowych, wyłoniono obszary priorytetowe, 
a wśród nich rozwój regionów peryferyjnych i słabych ekonomicznie 
(40 % środków dla województw lubelskiego, podkarpackiego, świę-
tokrzyskiego i małopolskiego), środowisko i infrastruktura, pomoc 
małym i średnim prywatnym formom oraz rozwój zasobów ludzkich. 
Naszych samorządowców najbardziej zainteresował zakres tematyczny 
infrastruktura i środowisko, stąd m.in. pytanie wicestarosty rybnic-
kiego Wincentego Klyty o szanse  dofinansowania wartego 36 mln zł  
projektu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie kilku 
gmin. Odpowiedzi od przedstawiciela resortu na razie nie było, gdyż 
nie sprecyzowano jeszcze czy beneficjentem programu może być gmina  
w sytuacji, kiedy pomoc byłaby kierowana do indywidualnych mieszkań-
ców.  O zakwalifikowaniu lub nie każdego z projektów decydują Szwaj-
carzy, którzy wnioski weryfikują. Również Rybnik jest zainteresowany 
pozyskaniem szwajcarskiego wsparcia i przygotowany zostanie projekt 
mieszczący się w zakresie tematycznym środowisko i infrastruktura 
– poprawa publicznych systemów transportowych. 

Obecność podsekretarza stanu w ministerstwie rozwoju regionalnego 
musiała oczywiście wywołać dyskusję o kontrowersyjnej weryfikacji 
przez rząd list indykatywnych, tj. kluczowych zadań inwestycyjnych, któ-
re miały otrzymać unijne dofinansowanie bez potrzeby uczestniczenia  
w konkursach. Samorządy szczególnie interesowała sfera gospodarki 
wodno–ściekowej i gospodarki odpadami. Minister J. Mikuła przeko-
nywał, że weryfikacja była potrzebna, bo listy (za sprawą poprzedniego 
rządu, szczególnie ministra ochrony środowiska) były przeładowane 
zadaniami, które nie spełniały kryteriów inwestycji wpływających  
w sposób zasadniczy na polepszenie jakości środowiska. W obszarze 
gospodarki wodno – ściekowej decyduje o tym m.in. wysokość zrzutu 
ładunków biogennych czyli fosforu i azotu do zlewni rzek. Tam, gdzie 
jest on duży, trzeba budować inwestycje, by go, zgodnie z unijnymi 
wymogami, ograniczyć. Tak więc o „bezkonkursowym” dofinansowaniu 
będzie decydować po prostu matematyka. Zagrożeniem dla wykorzysta-
nia unijnych dotacji i realizacji innych zadań znajdujących się na listach 
była ich niepełna dokumentacja oraz zwiększający się koszt inwestycji, 
co ograniczać mogło możliwości zabezpieczenia wkładu własnego 
przez potencjalnego beneficjenta. Jak podkreślał wiceminister, zadania 
trzeba było po prostu zhierarchizować. Skrócenie listy do zadań abso-
lutnie priorytetowych nie zamyka drogi do unijnych pieniędzy innym 
przedsięwzięciom w formie konkursu, szczególnie, gdy ich realizacja 
jest już zaawansowana. 

Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, J. Mikuła przedstawił niepo-
kojącą wizję wciąż rosnącej ceny tony składowania odpadów, która 
może dojść niebawem do 300 zł oraz niewielkiej efektywności Polski 
w obszarze segregacji śmieci i recyklingu, szczególnie w kontekście 
unijnej dyrektywy, ograniczającej w najbliższych latach składowanie 
odpadów niesegregowanych. Najbardziej efektywną i czystą technologią 
pozbywania się śmieci jest ich spalanie. Spalarnie mogą być dodatkowo 
„producentem” energii elektrycznej i ciepła, a nowoczesne technologie 
są bezpieczne dla ludzi i środowiska. 

Pytania do wiceministra mieli obecni na spotkaniu rybniccy radni: 
Romuald Niewelt z niepokojem mówił o „skróceniu” perspektywy  fi-
nansowej 2007– 2013, bo już mamy rok 2008, a niewiele, szczególnie jeśli 
chodzi o infrastrukturę drogową, się dzieje. Gość zapewnił, że Polska 
była w pierwszej piątce państw, które zakończyły negocjacje z Komisją 
Europejską zatwierdzające programy operacyjne, żadne pieniądze nie 
zostały stracone, a konkursy ruszają niebawem. Jeśli zaś gotowa jest cała 
dokumentacja, pewne inwestycje już mogą się rozpoczynać. W związku 
z pytaniem radnego Stanisława Stajera, J. Mikuła wypowiedział się też 
na temat ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym, która, by mogła 
funkcjonować, wymaga określenia precyzyjnych kryteriów. I prace nad 
nimi właśnie trwają.

Samorządowcy wyszli z konferencji z wiedzą o kolejnej możliwości 
wsparcia rozwoju własnych gmin, a czy ją wykorzystają, zależy tylko od 
nich. Przykład Rybnika świadczy, że po pomoc zewnętrzną, choć nie są 
to pieniądze łatwe, warto sięgać...                                                       (r) 

Wiceminister rozwoju regionalnego                 o „mechanizmie szwajcarskim”...

Warto sięgać...

Wiceminister Janusz Mikuła przybliżył samorządowcom „mechanizm szwajcarski”, 
a prezydent Adam Fudali podzielił się doświadczeniami Rybnika w pozyskiwaniu 
środków unijnych.                                                                                            Zdj.: r
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Wizja powszechności kolejnego, obok prądu, wody czy gazu, 
medium w naszym domu czy mieszkaniu, jest bliska realizacji. 
Już możemy się zastanawiać, w którym miejscu najlepiej 
zamontować gniazdko dla szerokopasmowego Internetu…

Plany miasta w tym obszarze prezydent Adam Fudali sygnalizował już 
w „GR”, zaś na szerszą ich prezentację zaprosił radnych i samorządowców 
z rad dzielnic do Urzędu Miasta, by mogli się zapoznać się z założeniami pro-
jektu – celami, kosztem i możliwościami przedsięwzięcia. Prezentacji dokonał 
dr Krzysztof Heller z firmy InfoStrategia, specjalizującej się w opracowywaniu 
projektów funkcjonalno–użytkowych dla sieci informatycznych.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości infrastruktury teleinfor-
matycznej i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców, firm i przedsię-
biorstw oraz administracji publicznej. Szerokopasmowa sieć da możliwość 
uruchomienia zupełnie nowych usług, jak np. dostęp do Internetu dla 
mieszkańców poprzez operatorów komercyjnych, wymiana informacji 
(połączenie sieci lokalnych) między instytucjami na terenie miasta, 
systemy komunikacji głosowej (telefonia IP), udostępnianie zasobów 
baz danych takich jak np. Rybnicki System Informacji Przestrzennej, 
aplikacje związane z systemem e-karty, monitoring miasta (przesyłanie 
obrazów z kamer), zapewnienie komunikacji dla Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, zarządzanie transportem i ruchem drogowym np. sterowa-
nie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach itp. Dzięki szerokopasmowej 
sieci prowadzonej światłowodem łatwiej będzie się np. uczyć czy pracować 
na odległość czy mieć dostęp do zasobów bibliotek. 

W ramach projektu przewiduje się zbudowanie sieci szkieletowej, 
która połączy ze sobą Urząd Miasta Rybnika z miejskimi jednostkami 
świadczącymi usługi publiczne na rzecz mieszkańców. Obejmie ona 
swoim zasięgiem obszar całego miasta Rybnik – w tym również dzielnice 
najbardziej oddalone od centrum. Ponieważ do utworzonej sieci będą 
mieli dostęp także operatorzy prywatni, stworzy to większe możliwości 
dostępu do szerokopasmowego Internetu również mieszkańcom dzielnic, 
gdzie dotąd nie było odpowiedniej infrastruktury, choćby z powodu roz-
proszenia zabudowy. Prywatni operatorzy budują sieć tam, gdzie jest to 
ekonomicznie opłacalne, miasto podejmie się jej realizacji w miejscach, 
gdzie jest potrzebna. 

Sieć teletechniczna poprowadzona zostanie wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych położonych na gruntach miejskich. Mieszkańcy nie 
muszą się jednak obawiać kolejnych, po kanalizacyjnych, uciążliwości: 
dla światłowodu wystarczy wykop szerokości 30, a głębokości 50–80 cm. 
Właścicielem sieci i jej zarządzającym pozostanie miasto, lecz nie będzie 
ono świadczyło usług użytkownikom końcowym. Usługi te będą świadczyć 
operatorzy komercyjni. Zainteresowani operatorzy lokalni po wykonaniu 
tzw. „ostatniej mili”, będą mogli świadczyć mieszkańcom usługi takie jak 
dostęp do Internetu, telefonia VIP czy telewizja cyfrowa. Przychody mia-
sta za korzystanie z sieci przez operatorów komercyjnych będą pokrywały 
bieżące koszty jej utrzymania, projekt nie będzie zatem obciążał budżetu. 
Nie będzie też generował zysków, bo tego robić nie może, ale ewidentną 
oszczędnością dla miasta będzie bezpłatna telefonia między korzystają-

cymi z sieci miejskimi jednostkami. By operatorzy chcieli do budowanej 
przez miasto sieci się dołączać, ceny muszą być konkurencyjne.

Całość projektu podzielono na 3 etapy: w 1 i 2 etapie siecią objęty 
zostanie obszar centrum (gdzie częściowo kanalizacja teletechniczna 
jest już wybudowana w ramach sieci wykonanej dla monitoringu miasta) 
oraz dzielnica Maroko–Nowiny, dla której już gotowa jest dokumentacja 
budowlana. W tej części budowa powinna rozpocząć się w tym roku 
i potrwa do 2011. Z obszaru centrum promieniście rozchodzić się będą 
nitki kanalizacji teletechnicznej w pięciu kierunkach. O ile sieć w ob-
szarze centrum ze względu na gęstość zabudowy i dużą liczbę obiektów 
jest mocno rozgałęziona, tworząc czasami nawet pętle w celu uzyskania 
drogi zapasowej na wypadek awarii, to sieć do odległych dzielnic tworzy 
nitki („chwałowicką”, „wodzisławską”, „gliwicką” i obszar Kamień) 
przechodzące przez kilka dzielnic. Etap 3 obejmie bardziej oddalone 
dzielnice (nitka „rudzka”, „żorska”, obszar Chwałęcice, Stodoły, Ochojec, 
Grabownia, osiedle Wrzosy, Zebrzydowice). W tym roku rozpocznie 
się przygotowywanie dokumentacji technicznej dla etapu 3, następnie 
wniosek zostanie złożony do konkursu na unijne dofinansowanie, zaś 
budowa planowana jest na lata 2010–2012.

Rybniccy samorządowcy z zainteresowaniem przyjęli informację 
o planowanym przedsięwzięciu, sugerując w kilku punktach wydłużenie 
sieci, jak np. w kierunku lotniska w Gortatowicach. Na aktualnym, kon-
cepcyjnym etapie, istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia takich sugestii 
do projektu technicznego i temu właśnie podobne spotkania, pełniące 
rolę konsultacji społecznych, mają służyć.

(r)

Szerokopasmowa 
sieć internetowa 

w liczbach:
• 23 mln zł – wartość kosztory-

sowa całości projektu
• 3.140.000 euro (85% całości) 

– wartość unijnego dofinanso-
wania 1 i 2 etapu projektu

• 94 km – długość kanalizacji 
teletechnicznej 

• 105 km – długość kablowej sieci 
światłowodowej 

• przyłącza do 150 budynków 
(179 instytucji) 

• 10 Gb na sekundę – przepusto-
wość sieci 

• 85 tys. osób (ponad 60% miesz-
kańców) – zasięg sieci po reali-
zacji 1 i 2 etapu 

• 23 mln z

• 

• 94 km 

• 105 km 

•

•

•

gdzie jest potrzebna.gdzie jest potrzebna.

Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku

Internet z gniazdka…

Już niedługo w naszych domach obok gniazdek 
elektrycznych pojawią się internetowe... 

Rybniccy samorządowcy uważają budowę sieci szerokopasmowej za uzasadnioną 
inwestycję.                                                                                                          Zdj.: r
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Szansa na Euro 2012?

Za sprawą zorganizowanego w Rybniku dwudniowego 
IV Konwentu Marszałków Województw RP, nasze miasto 
gościło szefów i przedstawicieli urzędów marszałkowskich 
z całej Polski. Obrady w Urzędzie Miasta rozpoczęły się od 
prezentacji Rybnika przez prezydenta Adama Fudalego.   

Gospodarz miasta przedstawił pozytywne zmiany, jakie od kilkuna-
stu lat obserwujemy, będące, jak powiedział, wynikiem m.in. ciągłości 
władzy samorządowej i konsekwentnej realizacji kilku priorytetów. 
Mówił o podejmowanych świadomie działaniach na rzecz zmiany 
struktury gospodarczej miasta z monokultury górniczej na usługową, 
przywiązywaniu dużej wagi do rozwoju edukacji ponadgimnazjalnej  
i wyższej oraz sukcesach w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co ma 
bezpośredni wpływ na rozwój miasta. 

O efektach takiej polityki goście mogli się przekonać naocznie 
podczas zwiedzania miasta, oprowadzani przez naczelnika Wydziału 
Promocji i Informacji Krzysztofa Jarocha. Na terenie Zespołu Szkół 
Wyższych uczestnicy konwentu z zainteresowaniem wysłuchali historii 
jego powstania i koncepcji wykorzystania poszpitalnych budynków na 
cele edukacyjne, obejrzeli specjalną strefę gospodarczą, zapoznali się 
też z rozwiązaniami komunikacyjnymi i infrastrukturą sportową, w tym 
z ośrodkiem w Kamieniu, goszczeni przez hotel „Olimpia”. Zostali rów-
nież przyjęci w elektrowni „Rybnik”, gdzie wieloaspektowej prezentacji 
zakładu dokonał dyrektor techniczny Sylwester Żyła. W wieczór przed 

drugim dniem obrad goście wysłuchali koncertu w rybnickiej szkole 
muzycznej, gdzie wystąpili dla nich niedawni jej absolwenci. Ich umie-
jętności i wysoki poziom zrobił na słuchaczach duże wrażenie, a mamy 
nadzieję, że podobnie pozytywne odczucia wywiozą z całego pobytu 
w Rybniku. Będzie im o naszym mieście przypominać m.in. e–karta, 
w którą każdy z gości został zaopatrzony. Z wypowiedzi uczestników 
konwentu, szczególnie tych, którzy przyjechali z oddalonych regionów 
wynika, że wizyta w Rybniku zmieniła ich opinię o Śląsku na zdecydo-
wanie bardziej pozytywną.

Konwent stanowił dobrą okazję do promocji Rybnika wśród samo-
rządowców całego kraju, głownie był jednak bardzo roboczym posie-
dzeniem marszałków i ich współpracowników. Poruszono na nim m.in. 
problem porządkowania gospodarki odpadami w świetle przepisów 
prawa, rolę samorządu w zakresie planowania energetycznego, przed-
stawiono stan zaawansowania prac nad „usamorządowieniem” kolei, 
projekt stanowiska w sprawie systemu kształcenia pielęgniarek oraz 
stan przygotowań aktów wykonawczych ustawy o wspieraniu obszarów 
wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego. Z powodu 
nieobecności marszałka województwa śląskiego obrady prowadzili wi-
cemarszałek Zbyszek Zaborowski oraz członek zarządu woj. śląskiego 
Mariusz Kleszczewski.                                                                          (r)

Na konwencie marszałków w Rybniku 
(patrz wyżej) zabrakło zapowiadanego 
wcześniej marszałka województwa 
śląskiego Bogusława Śmigielskiego, 
lecz jego absencja wydaje się w pełni 
usprawiedliwiona. W tym samym 
bowiem czasie nasz region odwiedzili 
delegaci UEFA, by ocenić przygotowania 
infrastruktury województwa śląskiego 
w kontekście Euro 2012.

Jak wiemy, Stadion Śląski został zakwalifi-
kowany jako obiekt rezerwowy mistrzostw,  
z czym zarówno kibice, działacze sportowi, 
jak i władze województwa nie chcą się 
pogodzić, wychodząc słusznie z założenia, 
że jedyny w kraju niewirtualny stadion, 
który zostanie zmodernizowany kosztem 
250 mln zł, powinien zostać do rozgrywek 
wykorzystany.  

Ocena fachowców z UEFA wypadła bar-
dzo pozytywnie: podobał się stadion, dobrze 
oceniono zaplecze medyczne, bazę hotelową 
województwa oraz sieć komunikacyjną, w tym 
możliwości lotniska w Pyrzowicach. Delegaci 
UEFA byli zdziwieni, że Chorzów nie jest  
w pierwszej czwórce organizatorów mi-
strzostw, a marszałek Śmigielski po ich wizycie  
z jeszcze większym optymizmem patrzy na szan-
se Stadionu Śląskiego jako arenę Euro 2012.

Czy w tym kontekście rosną szanse Ryb-
nika jako lokalizacji obiektów pomocniczych? 
To się okaże dopiero we wrześniu 2010 r., 
kiedy to zostanie wybranych 16 ośrodków,  
w których trenować i mieszkać będą narodowe 
reprezentacje. Na razie Rybnik jest wśród 10 
kandydatów z województwa śląskiego wybra-
nych przez ministerstwo sportu, a rywalizacja 
potrwa jeszcze co najmniej dwa lata.           (r)

Prezydent Miasta Rybnika

poszukuje 
kandydatów do pracy 
w Urzędzie Miasta 
na stanowiska:

oferujemy: • atrakcyjne warunki pracy  
• stabilne zatrudnienie • możliwość rozwoju 

i realizacji ambicji zawodowych
Szczegóły na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Rybnika: www.rybnik.pl, w zakładce 
BIP (Biuletynie Informacji Publicznej)  

w dziale „Ogłoszenia urzędowe”.

• Młodszy Referent 
 w Wydziale Organizacyjnym, 
 Referacie Ogólnym

• Podinspektor 
 w Wydziale Administracyjnym, 
 Referacie Ogólnym

Marszałkowie w Rybniku
Zdj.: Wydz. Promocji i Informacji UM.
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Ryba ma głos...

Skrótem...

Miejski Program Informacyjny
Od końca lutego Miejski Program Informa-

cyjny jest dostępny dla wszystkich mieszkańców 
Rybnika. Do tej pory program był dostępny tylko dla abonentów sieci kablowej Vectra. 
Teraz program można oglądać we wszystkich sieciach kablowych na terenie miasta, za 
pośrednictwem Telewizji TVT, na następujących kanałach: Vectra S.A. – kanał S4 
(uwaga! zmiana kanału!), UPC Polska – kanał K59, TVK Orbisat – kanał S17. 
Można go oglądać w każdy wtorek i piątek o godzinie 17.30. Programy są powtarzane 
w każdym dniu ich premiery, o 20.30 oraz o 7.00 rano dnia następnego. Oba odcinki 
razem można też obejrzeć w niedziele, w godzinach: 7.30, 10.30, 13.30, 15.00, 19.00 oraz 
23.00. Ponadto, MPI można również odebrać „z anteny” – odbiornik należy ustawić na 
kanał C22 (Telewizja TVT). Program jest też dostępny na stronie internetowej miasta 
www.rybnik.pl, gdzie zamieszczone są aktualne i archiwalne odcinki programu (archiwum 
programów sięga początku 2006 roku). Producentem wykonawczym MPI jest firma Wideo 
Art Janusza Rzymanka. Program emituje Telewizja TVT.

Bezpłatna mammografia
Rybniczanki mogą już korzystać z bezpłatnych badań mammograficznych 

wykonywanych w ramach „Programu Profilaktyki Raka Piersi”. Oferta prze-
znaczona jest dla 5 000 kobiet w wieku 50–69 lat, które w ostatnich dwóch latach 
nie miały zrobionej mammografii. Finansowane ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia badania będą przeprowadzane w nowo otwartej filii Niepublicznego Wielo-
specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS99” z Jastrzębia Zdroju, 
która mieści się w Rybniku przy ul. Kościuszki 54.  Zainteresowane osoby mogą 
się rejestrować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod 
numerem telefonu 032 755 88 19.

Dzieci krzywdzone krzywdzą innych...
„Dzieci bić nie wolno” – pod takim tytułem odbyła się konferencja naukowa 

zorganizowana w Urzędzie Miasta przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Okazuje się, że to oczywiste, wydawać by się mogło, stwierdzenie, nie zawsze odzwier-
ciedla panujące w wielu domach relacje. — W naszej pracy spotykamy się z przejawami 
przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, kierowanej już do najmłodszych dzieci, które 
żyjąc w rodzinie pełnej agresji otrzymują „gen przemocy” w spadku — mówiła Hanna Szwa-
gierczak z rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która na co dzień pracuje z rodzinami 
dotkniętymi problemem przemocy domowej. Bicie, psychiczne znęcanie się nad dziećmi, 
niedostrzeganie ich potrzeb czy przyzwolenie rodziców na żebractwo, to tylko niektóre 
z form przemocy, z którymi najmłodsi nie są w stanie uporać się sami. Dlatego organizatorzy 
spotkania postanowili zwrócić uwagę na wpływ złego traktowania dzieci na ich dalsze życie: 
— Tylko popularyzacja wiedzy dotyczącej przemocy stosowanej wobec najmłodszych, ułatwi 
prawidłowe wychowanie dzieci i młodzieży. Obecni na konferencji prelegenci przywołali sze-
reg przykładów dotyczących m.in. przeciwdziałania przemocy oraz problemu agresji dzieci 
i młodzieży. Sylwia Letko–Janczak i Aneta Wiśniewska z łódzkiej Pracowni Alternatywnego 
Wychowania mówiły o sposobach radzenia sobie z agresją, a Krzysztof Kazek z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach o formach przeciwdziałania przemocy. 

Do udziału w konferencji zaproszono ponad stu gości – nauczycieli, pedagogów, pra-
cowników poradni psychologiczno–pedagogicznych, samorządowców oraz pracowników 
nadzoru pedagogicznego z całego subregionu zachodniego województwa śląskiego. 

(D)

Samorząd the best!
Twierdzenie b. premiera, a dziś eurodeputowanego 

Jerzego Buzka, że jedyną w pełni udaną, z przeprowa-
dzonych w latach 90. reform, była reforma samorzą-
dowa, nie straciło nic ze swojej aktualności. Aż strach 
pomyśleć, co by było, gdyby dziś gminy działały w takim 
chaosie jak ochrona zdrowia, miały taką wydolność jak 
ubezpieczenia społeczne czy tak niejasne konotacje jak 
prywatyzacja, żeby przypomnieć wciąż ponawiane próby 
naprawy tych sfer działalności publicznej. Dziś jednym 
z najważniejszych zadań samorządów jest pozyskiwanie 
i rozsądne wydawanie unijnych pieniędzy od czego zależy 
rozwój całego kraju. Gdyby samorząd nie funkcjonował 
w sposób prawidłowy, kto by te miliardy euro, ku chwa-
le Ojczyzny, pozyskał i wydał? Wydawałoby się, że to 
państwu powinno najbardziej zależeć, by unijne środki 
do ostatecznego beneficjenta, którym najczęściej jest 
samorząd, trafiały jak najszybciej. Ale nie do końca tak 
się dzieje. Większość Polaków albo procedur podziału 
i rozliczania środków unijnych nie zna wcale, albo sły-
szała tylko jak bardzo są one skomplikowane. Uważa się 
więc dość powszechnie, że to wina  tysięcy urzędników 
w Brukseli, którzy w tych przeszklonych gmachach mu-
szą coś robić. A guzik! Okazuje się, że na dość prostą 
europejską procedurę prawną ubiegania się o środki 
unijne, to Polska  nałożyła „czapkę” przepisów. Komisja 
Europejska nie ustala kto – rząd czy samorząd – w danym 
kraju decyduje o podziale środków i na jakich zasadach 
się to odbywa. Ale odpowiedzialność za ten proces musi 
być prawnie zagwarantowana. Tak więc brną samorzą-
dowcy przez gąszcz niekoniecznie stabilnych przepisów i, 
co więcej, nawet im się udaje! Zresztą nie chodzi jedynie 
o sprawę pozyskiwania unijnych środków, ale wiele innych 
niedoprecyzowanych czy wręcz absurdalnych przepisów 
utrudniających gminom życie. (Zbiór takich ma u siebie 
również prezydent Rybnika i może w przyszłości podzieli 
się z czytelnikami tym problemem na naszych łamach). 
Albo stała praktyka nakładania na gminy nowych kom-
petencji bez zagwarantowania źródeł ich finansowania 
czy ustawa o odliczaniu od podatku 1200 zł na dziecko, 
co uszczupli znacznie miejską kasę. Dobrze więc, gdyby 
wśród polityków było więcej „rasowych” samorządowców 
z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w podejmo-
waniu decyzji i odpowiedzialności za nie. Byleby jednak 
wtedy „cała Polska” nie przesłoniła tej gminnej.

Z samorządów naturalna ścieżka rozwoju kariery 
prowadzi nie tylko do parlamentu i rządu, na co mamy 
przykłady również w Rybniku (ostatni – od marca br. 
szefem gabinetu ministra rozwoju regionalnego jest Adam 
Zdziebło, wcześniej dyrektor biura Związku Subregionu 
Zachodniego z siedzibą w Rybniku i radny sejmiku woj. 
śląskiego), ale i na wysokie stanowiska związane z go-
spodarką – choćby awans b. wiceprezydenta Żor, potem 
pełnomocnika prezydenta Rybnika do spraw realizacji 
kanalizacji Janusza Kopera na szefa Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Bo samorząd pracuje na„ży-
wym organizmie”, gdzie stanowione prawo się sprawdza 
albo nie. Tu można się wiele nauczyć. A potem tą wiedzą 
podzielić z innymi...

Wiesława Różańska
Konferencja poświęcona problemowi przemocy domowej wzbudziła spore zainteresowanie.             Zdj.: d
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Unia stawia na doradztwo. Zdecydowana 
większość krajów europejskich koncentruje 
się na wdrażaniu nowych strategii kształcenia 
ustawicznego i poszukuje rozwiązań, które 
umożliwiłyby poprawę możliwości zatrudnienia 
ich obywateli. Jak ważnym jest problem porad-
nictwa zawodowego, szczególnie w odniesieniu 
do ludzi młodych, mówią statystyki. Według 
nich, spośród wszystkich krajów europejskich 
to właśnie Polska ma najwyższy, bo aż 37–pro-
centowy wskaźnik osób bezrobotnych w wieku 
19–25 lat. Świadome i przemyślane planowanie 
kariery zawodowej jest nieodłącznym elemen-
tem programów edukacyjnych realizowanych 
w krajach wspólnoty. Przykłady można mnożyć 
– w Austrii uczniowie klas siódmych i ósmych 
uczestniczą w ponad 30 godzinach lekcyjnych 
z zakresu poradnictwa zawodowego, w Cze-
chach doradztwo włączone jest w programy 
nauczania wszystkich uczniów klas 7 do 12, 
a w każdej irlandzkiej szkole zatrudniony jest 
jeden doradca, który ma pod opieką maksy-
malnie 500 uczniów.

Świadomi potrzeb, jakie pojawiają się 
na rynku pracy i edukacji, działający w re-
gionie doradcy zawodowi powołali do życia 
Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodo-
wego, której celem jest m.in. zwiększenie 
dostępności i jakości usług poradnictwa, 
ścisła współpraca doradców z różnych 
instytucji rynku pracy, tworzenie banku 
danych, a także szkolenia i popularyzacja 
usług doradczych. Platforma ma umożliwić 
wspólne realizowanie projektów. Ma też pełnić 
rolę centrum metodyczno–informacyjnego dla 
pedagogów i szkolnych doradców zawodowych. 
— Zależało nam na tym, by uczestnikami 
platformy byli doradcy działający w szkołach, 
organizacjach pozarządowych podejmujących 
działania z zakresu poradnictwa zawodowego, 
a także ośrodki pomocy społecznej z regionu oraz 
poradnia społeczno–wychowawcza — mówiła 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa 
Bierza, podczas spotkania formalizującego 
działalność platformy. T. Bierza zaznaczyła, że 
pracujący w naszym mieście doradcy, szkoleni 

byli przed kilkunastu laty przez uznawanych za 
najlepszych w Europie ekspertów ze Szwecji. 
Dzisiaj mają sporą wiedzę i doświadczenie, 
które należy wykorzystać. — Chcemy połączyć 
działania fachowców z wielu dziedzin. Platfor-
ma jest miejscem, w którym teoria i praktyka 
wzajemnie się przenikają — dodaje Jacek Żyro, 
doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie 
Pracy.

Pomysł powołania platformy zrodził się 
przed dwoma laty, podczas zorganizowanej 
w Rybniku konferencji dotyczącej poradnictwa 
zawodowego. Uczestnicy spotkania – przedsta-
wiciele różnych organizacji i instytucji – doszli 
wtedy do wniosku, że należałoby połączyć siły, 
doświadczenie i wiedzę, by skuteczniej poma-
gać w wyborze drogi zawodowej. Na razie de-
klarację współpracy podpisały cztery rybnickie 
placówki: Powiatowy Urząd Pracy, Rybnickie 
Centrum Edukacji Zawodowej–Centrum 
Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, 
Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych, a także działający 
w Czerwionce–Leszczynach Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Formuła platformy jest otwarta, 
a jej sygnatariusze mają nadzieję, że z czasem 
w ich działania włączą się kolejne instytucje. 
Wszystko po to, by każdy mógł zaplanować 
swą karierę zawodową. A karierę planują 
już m.in. uczniowie Zespołu Szkół Technicz-
nych, gdzie w ramach projektu „Równy start 
w przyszłość” organizowane są zajęcia, w trak-
cie których młodzi ludzie analizują potrzeby 
rynku pracy, uczą się w jaki sposób przygotować 
się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak wypełniać 
dokumenty aplikacyjne, jak szukać pracy i jak 
prowadzić działalność gospodarczą. — Wszyst-
ko po to, by uczniowie odkryli swe predyspozycje 
i nabyli praktycznych umiejętności związanych 
z poruszaniem się po rynku pracy oraz kształto-
waniem wiary we własne siły. Przecież w pracy 
spędzamy jedną trzecią część życia. Warto więc 
dokonać odpowiedniego wyboru — podsu-
mowuje Barbara Kuwaczka, szkolny doradca 
zawodowy w ZST.

(D) 

Targi edukacyjne, 28 marca  

Rybnicka
edukacja 
drogą 
do sukcesu…

To hasło inicjatywy mającej na celu 
dotarcie z szeroką ofertą edukacyjną 
szkół ponadgimnazjalnych i wyższych 
do uczniów subregionu zachodniego 
województwa śląskiego. 

Targi odbędą się 28 marca w godzinach 
od 9.00 do 16.00, w trzech miejscach: 
• Zespół Szkół Wyższych (ul. Rudzka 

13) – oficjalne otwarcie targów, a na-
stępnie wykład prof. Tadeusza Sławka 
z Uniwersytetu Śląskiego pt. „Gdzie 
żyjemy? O człowieku i przestrzeni”; 
debata pt. „Migracja zarobkowa czy 
zbiorowa ucieczka?”, poświęcona przy-
szłości młodych Polaków. Zaprezento-
wana zostanie też oferta szkoleniowa 
Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.

• Zespół Szkół Ekonomiczno–Usłu-
gowych (ul. Św. Józefa 30) – prezen-
tacja szkół ponadgimnazjalnych oraz 
wypracowanych rezultatów projektu 
„Odziedzicz pracę”, realizowanego 
w ramach IW EQUAL.

• Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości (ul. Wysoka 15/17) 
– prezentacja oferty szkoleniowej szkół 
ponadgimnazjalnych, połączona z prak-
tycznym pokazem danego rzemiosła. 
Przedsięwzięcie „Rybnicka edukacja 

drogą do sukcesu” organizowana jest 
przez miasto Rybnik, w ramach Partner-
stwa na Rzecz Rozwoju „Odziedzicz pra-
cę” Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Pomogą zaplanować karierę

W czasie, gdy zmiany na rynku pracy 
nabierają niespotykanego dotąd tempa, 
rośnie znaczenie dobrze zorganizowanych 
usług doradztwa zawodowego. Udzielanie 
porad dotyczących wyboru kolejnych 
etapów i kierunków kształcenia, możliwości 
przekwalifikowania się czy ponownego 
zatrudnienia w przypadku utraty pracy, 
staje się koniecznością. Niestety, statystyki 
pokazują, że wciąż istnieje ogromna 
przepaść pomiędzy zakresem doradztwa 
pracy w Europie i w Polsce. 

W spotkaniu formalizującym działalność platformy 
wzięli m.in. udział prezydent Adam Fudali, 
wiceprezydent Ewa Ryszka i Teresa Bierza z PUP. 

Zdj.: d
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Z propozycją otwarcia klasy wiertniczej 
zwróciła się do władz miasta spółka Pol–Tex 
Methane z siedzibą w Rybniku, która zajmuje 
się m.in. poszukiwaniem i wydobywaniem 
metanu i innych gazów towarzyszących złożom 
węgla, budową infrastruktury służącej 
ujmowaniu i rozprowadzaniu metanu 
oraz jego przetwórstwem. Miasto na 
poszerzenie oferty edukacyjnej zareago-
wało pozytywnie, a efektem jest umowa, 
którą niedawno podpisano. —Nie kryję, 
że na początku byliśmy taką propozycją 
nieco zdziwieni, ale poznając bliżej plany 
firmy i perspektywy ewentualnego zatrud-
nienia absolwentów szkoły, doszliśmy do 
wniosku, że warto taką decyzję podjąć 
i dać możliwość nauki oryginalnego 
zawodu — mówił prezydent Adam Fu-
dali. A dodać trzeba, że również bardzo 
poszukiwanego. Spółka daje gwarancję 
praktycznej nauki zawodu w terenie 
oraz zatrudnienia kilkudziesięciu  absol-
wentów, którzy otrzymają tytuł technika 
– wiertnika. A możliwości pracy dla 
fachowców tej branży są bardzo sze-
rokie: mogą oni prowadzić wiercenia 
poszukiwawcze złóż surowców mineralnych, 
otworów geotermalnych, iniekcyjnych, ra-
tunkowych i inżynieryjnych oraz eksploatacji 
podziemnych wód mineralnych, wykonywać 
prace geologiczne i wiercenia geofizyczne, 

a także odwierty eksploatacyjne złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego, prowadzić badania 
geologiczno–inżynierskie i hydrogeologiczne, 
odmetanowanie kopalń węgla kamiennego, 
przygotowywać podziemne magazyny gazu 
ziemnego, wiercić studnie w celu osuszania 
terenu, odwadniania kopalń, ale też dla po-
trzeb gospodarstw domowych czy gospodarki 
komunalnej. Czy któremuś z wiertników uda 
się uratować świat, jak zrobił to Bruce Willis w 
„Armageddonie” – tego nie wiemy, ale wygląda 
na to, że jest to zawód rozwojowy... Podobne 
zdanie ma dyrektor ZST Grażyna Kohut, która 
jest otwarta na nowatorskie kierunki szkole-
nia, szczególnie kiedy... „I ty możesz zostać 
szejkiem”, jak brzmiał tytuł prezentacji firmy 
Pol – Tex Methane, pokazującej nowoczesne 
technologie wiertnicze i szerokie możliwości 
zatrudnienia wiertników.  

Na uroczystości podpisania umowy między 
miastem a spółką obecny był również poseł PiS 
Adam Gawęda, który jest zaangażowany w no-
welizację prawa energetycznego i zabiega o to, 
by metan był traktowany jako pełnoprawne, na 

równi z innymi, źródło energii. Zgromadzony 
pod ziemią metan to prawdziwa bomba, ale 
uwolniony z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii posiada ogromny potencjał energe-
tyczny pozwalający wytwarzać ciepło i energie 
elektryczną, parę technologiczną czy gorącą 
wodę. Jak się szacuje, pod ziemią zalega 254 
mld m sześć. tego gazu (2005 r.), zaś w roku 
ub. 713 mln m sześć. poszło w atmosferę. Jego 
zagospodarowanie jest nie tylko ekonomicznie, 
ale również ekologicznie uzasadnione.          

W dniu podpisywania umowy w Rybniku, 
w Huston w Teksasie ładowano na statek naj-
bardziej nowoczesne urządzenia wiertnicze 
zakupione przez firmę Koelner. Najnowsze 
typy wiertnic zostaną wyładowane w Holandii, 
bo polskie porty nie posiadają odpowiedniej 
wielkości dźwigów. Dalszą drogę przemierzą 
lądem, by w połowie kwietnia „zakotwiczyć” 

na niedalekim od Rybnika terenie wierceń. 
Już niedługo będą one narzędziem pracy 
wiertników wykształconych w Zespole Szkół 
Technicznych.

(r)

Spółka Pol–Tex Methane powstała w 1990 z udziałem kapitału 
amerykańskiego oraz  kop. „Jastrzębie”, otrzymując koncesję na 
prowadzenie poszukiwań metanu i jego pozyskiwanie. Przez kilka 
lat, do momentu  pojawienia się problemów finansowych, trwały 
odwierty badawcze i praca koncepcyjna. Po licznych przeobraże-
niach własnościowych, aktualnym głównym udziałowcem spółki jest 
wrocławska firma Koelner, a spiritus movens całego przedsięwzięcia 
jej współwłaściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Przemysław 
Koelner, również na spotkaniu w Urzędzie Miasta obecny. Firma 
Koelner to notowany na giełdzie lider na rynku mocowań dla budow-
nictwa i przemysłu w Polsce oraz czołowy producent elementów 
złącznych w Europie Środkowej, jest także znaczącym graczem na 
krajowym rynku narzędzi i elektronarzędzi. (Założona w 1982 r. 

rodzinna firma ma niezwykle ciekawe korzenie oraz historię, warto 
więc sięgnąć np. do artykułu „Biznes na kołku” w „Polityce” z 15 
lutego 2007 r., by przekonać się, że kariera w amerykańskim stylu 
jest możliwa również u nas).     

Prawie 100 ha obszar zgodny z odnowioną koncesją działań firmy 
Pol–Tex Methane to południowa część Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego o dużej metanonośności, a konkretnie miejscowości 
Olza, Czyżowice i Godów. Jak mówił wiceprezes zarządu ds. 
finansowych firmy Jerzy Michalczyk, poszukiwanie i eksploatacja 
metanu to biznes obarczony dużym ryzykiem, oparty na wiedzy  
i badawczych odwiertach, ale i intuicji. Wszystko wskazuje na to,  
że całe przedsięwzięcie ruszy na dobre w przyszłym roku. 

I ty możesz zostać szejkiem!
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Nie o ropę wprawdzie chodzi, ale  
o metan, ale te dwa surowce łączy metoda 
pozyskiwania – odwierty. Jest wielce 
prawdopodobne, że już niedługo gaz, 
który jest przekleństwem dla górników, 
może się stać dobrodziejstwem dla  
mieszkańców. By tę „bombę energetyczną” 
okiełznać i wydobyć spod ziemi, potrzebni 
są fachowcy – wiertnicy. Od września 
br. będą się oni kształcić w jednym 
z oddziałów Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych, funkcjonującej w rybnickim 
Zespole Szkół Technicznych. 

W imieniu miasta umowy podpisał prezydent Adam Fudali, ze strony Cechu starszy Wojciech Pfeifer, zaś firmę  
Pol–Tex Methane – wiceprezes ds. finansowych Jerzy Michalczyk (pierwszy z prawej). W spotkaniu wziął również udział poseł 
Adam Gawęda.                                       
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Przyszłość opuszczonego i niszczeją-
cego poszpitalnego kompleksu w samym 
centrum miasta od kilku już lat wzbudza 
zainteresowanie i żywe dyskusje miesz-
kańców Rybnika. Ponieważ zabudowania 
i teren „Juliusza” są własnością marszałka woj. 
śląskiego, sposób jego zagospodarowania nie 
leży w kompetencjach miasta, choć samorząd 
jest rozwiązaniem tego problemu bardzo 
zainteresowany. Marszałek poprzedniej ka-
dencji był skłonny obiekt miastu sprzedać, ale 
za spore pieniądze i na to zgody nie było.

Kilka tygodni temu prezydent Rybnika zapro-
ponował marszałkowi kompleksowe zagospo-
darowanie „Juliusza”, wspólnie z planowanym 
do sprzedaży przez miasto terenem za nową 

częścią Urzędu Miasta. Miało by tu powstać cen-
trum biznesowo- hotelowe, zaś pomieszczenia 
„Juliusza” mogłyby zostać wykorzystane na 
usługi „wyższego rzędu” jak biura adwokackie, 
radcowskie itp. Chodzi też o skomunikowanie 
tego terenu, czemu służyć ma planowane 
rondo na ul. Miejskiej oraz „otwarcie” kom-
pleksu budynków „Juliusza” na miasto, by razem 
z przyległym parkiem i nowym obiektem ko-
mercyjnym stworzył nową przestrzeń miasta. 
Na razie trwają przygotowania do dwóch rów-
noległych przetargów organizowanych przez 
urząd marszałkowski na wykorzystanie poszpi-
talnych obiektów oraz przez miasto na zago-
spodarowanie placu spełniającego dziś funkcję 
parkingu.                                                        (r)             

• Dowody osobiste wydane w formie ksią-
żeczki zachowują ważność do 31 marca 
2008 r. Osoba legitymująca się starym 
dowodem w pierwszym kwartale 2008 r., 
nie będzie miała obowiązku okazywania 
potwierdzenia złożenia wniosku o wymia-
nę tego dokumentu. Po tym terminie 
osoby nie posiadające nowego dowodu 
w formie spersonalizowanej karty, nie 
załatwią spraw w banku, na poczcie, 
w ZUS–ie oraz w innych instytucjach.

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji nie będzie prowadziło polityki karania 
osób, które do 31 grudnia 2007 r. nie złożyły 
wniosków o wydanie dowodu osobistego. Nie 
można jednak wykluczyć, że wobec osób, które 
będą się uchylały od obowiązku posiadania waż-
nego dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 
2008 r. zostaną zastosowane sankcje karne.

• Osoby przebywające stale za granicą, a więc 
takie, które mają prawo, a nie obowiązek 
posiadania dowodu osobistego, wniosek 
o wymianę tego dokumentu będą mogły 
złożyć w dowolnym terminie po przyjeź-
dzie do kraju. Placówki dyplomatyczne 
w myśl przepisów prawa nie są upoważnione 
do pośrednictwa w sprawach wymiany lub 
wydania dowodów osobistych. 

• Osoby niepełnosprawne mające trudności w zło-
żeniu osobiście wniosku o wydanie dowodu oso-
bistego, mogą zasięgnąć informacji w tym zakresie 
dzwoniąc pod nr telefonu: 032/43 92 198.
Warto zatem udać się do Wydziału 

Spraw Obywatelskich UM, by złożyć 
wniosek, a nowy dowód odebrać jak naj-
szybciej. Służby miejskie zapewniają, że 
nowy dokument można otrzymać po ok. 
miesiącu od złożenia wniosku! 

Jeszcze kilkuset mieszkańców Rybnika nie złożyło 
wniosków na wymianę starych, książeczkowych dowodów 
na nowe. Im dłużej będą z tym czekać, tym większa obawa, 
że znajdą się w grupie osób, które po 31 marca 2008 r. mogą 
mieć kłopoty. Przypominamy zatem...  

Co z „Juliuszem”?

o 
w 

ksza obawa,
re po 31 marca 2008 r. mogą 

Zmień dowód!

Nadążać 
za rynkiem 

pracy
Kolejne z podpisanych porozumień 

dotyczyło objęcia przez rybnicki 
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości patronatu nad Zespołem 
Szkół Budowlanych oraz nad Zespołem 
Szkół Mechaniczno–Elektrycznych. 

Celem patronatu jest nawiązanie współpracy na 
rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego po-
przez systematyczne podnoszenie poziomu prak-
tycznej nauki zawodu, w tym praktyk zawodowych 
oraz rozszerzenie i weryfikacja sieci zakładów 
rzemieślniczych, w których będzie realizowane 
kształcenie praktyczne uczniów szkół. Chodzi 
również o uzupełnianie bazy kształcenia praktycz-
nego oraz wzajemną pomoc w doskonaleniu kadry 
szkolącej i  udział pracodawców w organizowaniu 
dodatkowych zajęć pozaszkolnych dla uczniów jak 
organizowanie konkursów czy pokazów promocji 
aktywizacji zawodowej. Chodzi o to, by uczniowie 
byli kształceni w zawodach mających największe 
szanse na bardzo dynamicznym rynku pracy, 
a szkolna teoria szła w parze z rzemieślniczą prak-
tyką. Podpisana umowa może również stworzyć 
platformę wymiany uwag i wniosków wynikających 
z realizacji zadań z zakresu kształcenia praktycz-
nego z udziałem pracodawców – rzemieślników, 
samorządu rzemiosła i przedstawicieli szkoły. 
— Ważne jest, by rzemieślnicy nadążali za rozwojem 
rynku pracy, a programy nauczania w szkołach 
były dostosowane do jego realiów — uważa starszy 
cechu Wojciech Pfeifer. 

By pokazać jakim potencjałem w tej sferze 
dysponuje Rybnik, wiceprezydent Joanna Krysz-
czyszyn, na podstawie średnich szkół o profilu 
zawodowym, zaprezentowała ścieżki edukacji 
zawodowej i możliwości ich dostosowania do 
współczesnych potrzeb. Dyrektor ZSB Marek 
Florczyk podkreślił, że dzięki budowlanemu „bo-
omowi” szkoła i jej absolwenci nie tylko wracają 
na rynek pracy, ale są wręcz poszukiwani. Celem 
zacieśnienia współpracy z Cechem jest optyma-
lizacja dualnego systemu kształcenia wiążącego 
teorię z praktyką, np. przywrócenie próbnych 
egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

Podobnie myśli Marek Holona, dyrektor 
ZSM–E, obchodzącego w tym roku jubileusz 
55–lecia istnienia (patrz też str. 28), którego 
doświadczenia i współpraca z rzemiosłem mają 
długą tradycję. 

Jak powiedział podsumowujący spotkanie 
prezydent A. Fudali, życie gospodarcze jest nie-
zwykle dynamiczne i miasto musi na te zmiany 
reagować, również w sferze edukacji. Podpisane 
umowy są częścią przemyślanej wizji i komplek-
sowych działań, mających na celu dostosowanie 
edukacji do rynku pracy.

(r)
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A wszystko zaczęło się od znajomości radnego Michała Chmieliń-
skiego, mieszkańca Maroka–Nowin i urodzonego w Gliwicach Johanna 
Brzozy z Rhade, którzy gościli u siebie nawzajem przy okazji partner-
skich wizyt w obu miastach. Z rozmów zrodziła się idea pomocy w formie 
przekazania przez społeczność Dorsten sprzętu rehabilitacyjnego dla 
rybnickich niepełnosprawnych dzieci. Niedawno Johann Brzoza wraz  
z pomagającym mu Heinrichem Terstegge złożyli ponownie wizytę w 
Specjalnym Zespole Szkolno–Przedszkolnym („Szkole Życia”) i nie 
przyjechali z pustymi rękami. Z busa i przyczepki wyładowali kolejną  

partię darów: wóz-
ki, chodziki, rowe-
rek do ćwiczeń i 
inny sprzęt reha-
bilitacyjny, kilkanaście komputerów, organy Yamaha, które przydadzą 
się do zajęć z muzykoterapii, ale również artykuły papiernicze i inne 
przydatne drobiazgi mogące wspomóc edukację podopiecznych. J. Brzoza 
wypracował prosty system zdobywania darów – daje anons w prasie o 
potrzebie wsparcia placówek w Polsce i jeszcze nigdy się nie zawiódł...  

Dzieci podziękowały jak umiały najpiękniej – tańcem i śpiewem. Ale słowa 
podziękowania, również pod adresem M. Chmielińskiego za zainicjowanie 
kontaktów i pomoc w ich kontynuacji, padły też ze strony reprezentującej 
miasto wiceprezydent Ewy Ryszki, dyrektor szkoły Lucyny Ibrom i prze-
wodniczącej Stowarzyszenia na Rzecz Uczniów i Absolwentów Specjalnego 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego „Oligos” Elżbiety Piątkowskiej, która 
Johanna Brzozę określiła mianem przyjaciela czyli kogoś, kto pomaga, 
nie oczekując niczego w zamian. Część przywiezionego sprzętu trafiła też 
do Ośrodka Pomocy Społecznej. J. Brzoza zamierza również zainicjować 
kontakty rybnickiej „Szkoły Życia” z podobną placówką w Dorsten i już pla-
nowana jest wymiana doświadczeń pedagogów i wzajemne wizyty uczniów, 
co byłoby dla nich dużą atrakcją i elementem społecznej edukacji.

Ale perspektywy międzydzielnicowej współpracy rysują się szerzej. Go-
ście złożyli też wizytę w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie wysłuchali 
koncertu zespołu „Zakątek” oraz spotkali się z członkami Rady Dzielnicy. 
Efektem wizyty gości z Niemiec jest zaproszenie przez nich tańczących 
dzieci ze „Szkoły Życia” oraz zespołu „Zakątek” do Lipowej k/Żywca, 
gdzie w maju wystąpią dla grupy mieszkańców Dorsten. RD wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół dzielnicy Maroko–Nowiny „Tu żyję, tu 
mieszkam” zaprosiła natomiast 20-osobową grupę młodych ludzi, których 
podejmować będą rodziny z dzielnicy, a kierownikiem projektu, którego 
realizację zaplanowano na wrzesień br. będzie M. Chmieliński.

(r)

„Jak dobrze mieć sąsiada” śpiewały 
Alibabki, ale równie dobrze mogli to zrobić 
sąsiedzi dzielnicy Gotartowice, dla których 
zorganizowano wspólne spotkanie.  

Na pomysł wpadła Rada Dzielnicy Gotartowice, 
której przedstawiciele zaprosili do wspólnego 
biesiadowania sąsiadów z Kłokocina, Boguszowic, 
Ligoty–Ligockiej Kuźni i Paruszowca–Piasków. 
Spotkanie z udziałem około 90 osób odbyło się 
w „tłusty czwartek” i miało zintegrować 
środowisko. A najlepiej robić to poprzez 
zabawę… Tym razem w najróżniejszych 
konkursach i grach prym wiodły Boguszowi-
ce, ale pozostałe dzielnice dzielnie dotrzy-
mywały jej kroku. Jednak spotkanie było 
również okazją do wymiany doświadczeń 
i podjęcia nowych inicjatyw. Dzielono się 
informacjami na temat imprez festynowych 
dla całych rodzin, wycieczkach i biesiadach 
odbywających się w poszczególnych dzielni-
cach. Zdecydowano również o organizacji 

„roboczego” spotkania w gronie przewodniczą-
cych RD, które pozwoli określić szczegóły dalszej 
wzajemnej współpracy. Współdziałanie ma doty-
czyć wymiany informacji, pomocy w organizacji 
imprez i udziału w nich mieszkańców wspomnia-
nych dzielnic. Pracy zatem nie zabraknie, póki co 
przewodniczący zarządu dzielnicy Gotartowice 
Leszek Kuśka, dziękuje wszystkim za udaną  
zabawę.                                                              (S) 

Kolejnym etapem partnerskiej współpracy między Rybnikiem  
a niemieckim Dorsten są przyjacielskie kontakty między dziel-
nicami obu miast. Prekursorami ich nawiązania są Maroko 
– Nowiny i Dorsten –  Rhade.

Dary dla „Szkoły Życia”

Jak dzielnica z dzielnicą...

Darczyńcy i obdarowani...                                                                             Zdjęcia: r

Rozładunek darów: 
Johannowi Brzozie  
(z  lewej)  pomaga  
Michał Chmieliński.

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym, 
koło w Rybniku informuje, że 

Środowiskowy 
Dom Samopomocy 

w Rybniku, ul. Karłowicza 48 
dysponuje wolnymi miejscami.
Osoby niepełnosprawne przebywające 

w domu mogą ubiegać się 
o uczestnictwo.

Kontakt telefoniczny 032/ 42 28 696 

Przedstawiciele 5 dzielnic podczas wspólnej zabawy  
w kolorowych nastrojach i… barwach.  Zdj.: arch. org.  

Dzielnicowa integracja 
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Bal u Śnieżki
Księżniczki i Królowie, Czerwone Kapturki, Indianie i Indianki, żabki, 

pszczółki, czarownice i wróżki, a także nieśmiertelny Zorro i jego nowo-
czesne wcielenie – Batman; długo by wymieniać… Wszyscy oni pojawili 
się w OSP w Gotartowicach. 

W „Balu u Królewny Śnieżki” zorganizowanym przez Radę Dzielnicy Gotar-
towice, wzięło udział ponad 150 dzieci; najstarsze miały po 10 lat, najmłodsze 
tańczyły na rękach swoich mam. Każde dziecko otrzymało nagrodę–niespodziankę 
oraz słodkie „co nieco”. A o dobrą zabawę zadbała gospodyni, czyli „Królewna 
Śnieżki” wraz z „krasnoludkami”. Nastroje dopisywały, więc wszyscy czekają już 
na przyszłoroczne balowanie…

Dorota Stalińska, jedna z najpopular-
niejszych polskich aktorek, złożyła wizytę 
w Rybniku. 

Aktorka spotkała się z prezydentem Adamem 
Fudalim, z którym rozmawiała na temat podej-
mowanych i planowanych w mieście działań 
związanych z popularyzacją bezpiecznego zacho-
wania się oraz widocznością dzieci i dorosłych na 
drogach. Dorota Stalińska od kilku lat znana jest 
z zaangażowania w działalność  fundacji „Na-

dzieja”, którą założyła po to, by m.in. wyposażać pieszych i rowerzystów w elementy 
odblaskowe chroniące przed wypadkami drogowymi, pomagać ofiarom wypadków 
drogowych i losowych oraz propagować bezpieczne zachowania na drodze. Ważnym 
aspektem jej pracy społecznej jest też rozpowszechnianie wiedzy i świadomości o tym, 
że elementy odblaskowe niejednokrotnie mogą uratować życie i zdrowie. 

D. Stalińska przyjechała do Rybnika na zaproszenie Stanisława Słowika z rybnickiej 
firmy Aksel, która włączyła się w zainaugurowaną w grudniu ub. roku akcję „Rybnik bez-
piecznym miastem dla dzieci”. Akcja, przygotowana przez Urząd Miasta we współpracy 
z Komendą Miejską Policji oraz rybnicką Strażą Miejską, a koordynowana przez Szkołę 
Podstawową nr 11, skierowana jest głównie do uczniów klas pierwszych szkół podstawo-
wych. Jej celem jest kształcenie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania na terenie 
szkoły oraz poza nią. Przedsięwzięcie zakłada m.in. spotkania z przedstawicielami policji 
oraz straży miejskiej na terenie szkół oraz wizyty uczniów w rybnickiej komendzie policji. 
Pierwsze spotkania ruszyły w lutym 2008 r. W ich trakcie pierwszoklasiści dowiadują się 
o bezpiecznym postępowaniu w drodze do szkoły, a podczas praktycznych ćwiczeń uczą 
prawidłowych zachowań np. w czasie przechodzenia przez jezdnię. Najmłodsi biorą też 
udział w pogadankach o sposobach bezpiecznej zabawy w różnych porach roku, oglądają 
filmy edukacyjne i wyposażeni zostają w odblaskowe maskotki oraz zawieszki, które  
w znacznym stopniu poprawią ich widoczność na drodze. 

Program „Rybnik Bezpiecznym Miastem dla Dzieci” zostanie podsumowany  
w czerwcu br. Ważnym elementem projektu są działania skierowane do młodych ro-
werzystów. Moduł „Bezpieczny Rowerzysta”, koncentruje się głównie na uczniach klas 
IV szkół podstawowych i ma na celu polepszenie widoczności młodych rowerzystów 
na drogach poprzez wyposażenie ich w elementy odblaskowe – np. koszulki i plecaki. 
W grudniu ub. roku organizatorzy zwrócili się z apelem do rybnickich firm, z prośbą 
o wsparcie projektu. Jak dotąd, siedem rybnickich przedsiębiorstw zadeklarowało 
chęć zaangażowania się w akcję. Dzięki temu młodzi rowerzyści zostaną wyposażeni 
w poprawiające widoczność odblaskowe przedmioty.                                              (D)

Zebrania 
w dzielnicach

Trwa cykl spotkań sprawozdawczych rybnickich 
rad dzielnic, na których samorządowcy rozliczają 
się przed mieszkańcami ze swojej działalności.

Do tej pory zebrania odbyły się w Boguszowicach Starych, Bo-
guszowicach–Osiedlu, Chwałęcicach, Zamysłowie i Meksyku.

Kolejne spotkania ruszają w kwietniu:
• Ochojec – 7 kwietnia, 16.00 • Golejów – 7 kwietnia, 

18.00 • Kłokocin – 8 kwietnia, 16.00 • Gotartowice 
– 8 kwietnia, 18.00 • Grabownia – 9 kwietnia, 16.00 • 
Wielopole – 9 kwietnia, 18.00 • Kamień – 10 kwietnia, 
16.00 • Paruszowiec–Piaski – 10 kwietnia, 18.00 • Ligota–
Ligocka Kuźnia – 11 kwietnia, 16.00 • Śródmieście 
– 11 kwietnia, 18.00 • Maroko–Nowiny – 14 kwietnia, 
17.00 • Niewiadom – 15 kwietnia, 16.00 • Niedobczyce 
– 15 kwietnia, 18.00 • Orzepowice – 17 kwietnia, 16.00 
• Rybnicka Kuźnia – 17 kwietnia, 18.00 • Popielów 
– 18 kwietnia, 16.00 • Radziejów – 18 kwietnia, 18.00 • 
Zebrzydowice – 21 kwietnia, 16.00, • Rybnik–Północ 
– 21 kwietnia, 18.00 • Chwałowice – 24 kwietnia, 16.00 • 
Smolna – 24 kwietnia, 18.00.

Więcej w kolejnych „GR”.   

Bardziej widoczni, 
bardziej bezpieczni...

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 15

W związku z ubiegłorocznymi obchodami jubileuszu 
75–lecia rybnickiej szkoły muzycznej, dzielnicowi samo-
rządowcy z Paruszowca–Piasków postanowili urządzić 
w tej właśnie placówce wyjazdowe zebranie Rady Dziel-
nicy, łącząc przyjemne z pożytecznym.

Do udziału w nietypowym zebraniu zaprosili również 
księdza proboszcza, kierownictwo placówek kulturalnych 
i oświatowych i innych gości z dzielnicy. Dyrektor Romana 
Kuczera zapoznała wszystkich z historią szkoły, opowiedziała 
o absolwentach i współczesnych sukcesach placówki oraz 
oprowadziła po obiekcie. Zaś na koniec goście wysłuchali 
koncertu w wykonaniu uczniów.

 — Wyjazdowe zebrania są bardzo dobrym pomysłem — mó-
wią Helena Szuleka oraz Andrzej Oświęcimski z RD. — Wiele 
się dowiedzieliśmy, lepiej poznaliśmy specyfikę tej placówki. Do-
brze byłoby w ten sposób częściej poszerzyć wiedzę o mieście. 

Samorządowcy wyszli ze spotkania w szkole bardzo usatysfakcjo-
nowani, i to zarówno nowymi informacjami, jak i muzycznymi prze-
życiami, za co dyrektor Romanie Kuczerze serdecznie dziękują.

Samorządowcy z Paruszowca–Piasków w sali koncertowej rybnickiej szkoły. 
Zdj.: arch. org.

Dzielnicowe spotkanie 
przy muzyce



Stąd też dwudniowe obchody 190–lecia 
powiatu rybnickiego, które zainaugurowała 
wystawa „Z kart historii powiatu rybnickiego”. 
Pokazano ją w rybnickim Muzeum, w budyn-
ku Ratusza, który przez ponad pół wieku był 
siedzibą władz miasta i starostwa. Dlatego 
na wystawie zaaranżowano wnętrze gabinetu 
jednego ze starostów powiatu rybnickiego – 
uczestnika i historyka Powstań Śląskich – Jana 
Wyglendy i pokazano karykatury pracowników 
Starostwa Powiatowego, autorstwa Mieczysła-
wa Roleckiego. Kurator wystawy Dawid Keller: 
— Spróbujmy cofnąć się w czasie i wyobrazić 
sobie powiat rybnicki tak jak wyglądał ponad 100 
kilkadziesiąt lat temu, ale też jaki był jeszcze parę 
miesięcy temu. Wśród prezentowanych materia-
łów znalazły się bowiem również współczesne 
fotografie, wykonywane jeszcze w grudniu ub., 
które jednak, w wielu przypadkach zdążyły się 
już „zestarzeć”. — Przeszłość ulega zmianie, co 
można doskonale prześledzić zwiedzając wysta-
wę — zachęcał zebranych D. Keller, a wśród 
gości byli m.in. wicestarosta rybnicki Krzysztof 
Kluczniok, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Rybnika – Kazimierz Salamon i Andrzej Wo-
jaczek oraz płk Tadeusz Dłużyński. 

Na wystawie, którą można zwiedzać do 
27 kwietnia br., znalazły się również repro-
dukcje historycznych pocztówek i fotografii 
prezentujące miejscowości tworzące powiat, 
literatura poświęcona jego historii, mapy i do-
kumenty, pamiątki odzwierciedlające ogromną 
religijność mieszkańców powiatu rybnickiego,  
a także rolę jaką w ich życiu odegrały zakłady 
przemysłowe. Pokazano też materiały miast, 

które dzisiaj są siedziba-
mi samodzielnych władz 
powiatowych (Żor, Ja-
strzębia Zdroju i Wodzisławia Śląskiego) 
oraz położonych na północ od Rybnika (Rud, 
Pilchowic, Knurowa), które niegdyś stanowiły 
część powiatu rybnickiego.

B. Kloch podkreślał, że decyzja o utworzeniu 
w 1817 r. powiatu rybnickiego, który rozpoczął 
swoje istnienie 1 stycznia następnego roku, 
pozwoliła na realizację w XIX i na początku 
XX wieku szeregu inwestycji. — Proszę spojrzeć 
na Żory czy Wodzisław, które jeszcze do XVIII 
w. były miastami o większych możliwościach 
ekonomicznych, gospodarczych czy kulturo-
wych aniżeli Rybnik. 
Ale już w XIX wieku 
rozwój przemysłu spo-
wodował, że z czasem 
sytuacja zaczynała się 
zmieniać, a Rybnik 
wyrósł na lidera — 
podkreślał dyrektor. 
— Wystawa ma zachę-
cić do kultywowania 
dziedzictwa miasta  
i regionu. Organizato-
rzy namawiali zatem 
do zgłębiania historii 
i sięgania po literaturę 
i przekonywali, że bez 
przeszłości trudniej 
będzie nam zrozumieć 
teraźniejszość. A o tym, że historyczne poszu-
kiwania nie muszą być nudne, przekonywał dr 

Aleksander Woźny 
(który był zaangażo-
wany w powstanie 
publikacji „Z kart 
historii” jako jej re-
cenzent), opowiadając 
o kapitanie Leszku 
Białym. Publiczność, 
wśród której nie za-
brakło młodzieży, co 
szczególnie cieszyło 
muzealników, prze-
śledziła arcyciekawe 
losy rybniczanina, har-
cerza, uczestnika III 
Powstania Śląskiego, 
począwszy od momen-
tu, w którym został on 

pełnomocnikiem ostatniego przedwojennego 
attaché wojskowego przy ambasadzie w Berli-
nie płk Antoniego Szymańskiego, aż po tragicz-
ną śmierć z rąk sowietów w Charkowie.

•••
Druga część obchodów miała formę kon-

ferencji naukowej  w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, placówce będącej 
współczesnym przykładem wspólnych 
działań powiatu ziemskiego i grodzkiego. 
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele 
obu samorządów powiatowych: ziemskiego ze 

starostą Damianem Mrowcem i wicestarostą 
Krzysztofem Kluczniokiem oraz grodzkiego, 
który reprezentowali wiceprezydent Rybnika 
Ewa Ryszka, przewodniczący RM Stanisław 
Jaszczuk, jego dwaj zastępcy oraz radna Maria 
Polanecka–Nabagło. Ale byli również przed-
stawiciele  gmin wchodzących w skład powiatu 
rybnickiego dziś, jak wiceburmistrz Czerwion-
ki–Leszczyn Andrzej Raudner i dawniej, jak 
Norbert Mika, przewodniczący Rady Powiatu 
i dyrektor Gimnazjum nr 3 w Raciborzu, który 
konferencję poprowadził. Zastąpił go Norbert 
Niestolik, badacz kultury regionalnej, dyrek-
tor Gimnazjum w Jankowicach.Witając gości 
współgospodarz konferencji (wraz z dyrekcją 
PiMBP), dyrektor Muzeum Bogdan Kloch 
wręczył im m.in. zebrane w jednej publikacji 
referaty, a także akwarele autorstwa Krzysztofa 
Dublewskiego przedstawiające siedziby obu po-
wiatów: budynek starostwa i „nowego ratusza”, 

190–lecie powstania powiatu rybnickiego 

Powiatowa historia
— Gdyby Rybnik nie został podniesiony do rangi miasta powiatowego 

dekretem królewskim z wiosny 1817 roku, wydanym przez króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma III, nasze miasto nigdy tak prężnie by 
się nie rozwijało — ocenia dyrektor rybnickiego Muzeum Bogdan 
Kloch. — Dlatego kwestię powiatu traktujemy jako integralną część 
historii naszego miasta i całego regionu. 

Zaaranżowane wnętrze gabinetu starosty powiatu rybnickiego Jana Wyglendy. 
Zdj.: s

W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu rybnickch powiatów: ziemskiego  
i grodziego oraz wiele osób zainteresowanych ich historią.                                Zdj.: r 

Dyrektor Bogdan Kloch prezentuje dwa obiekty nieodłącznie związane z miastem  
i powiatem.                                                       Zdj.: Wydz. Promocji i Informacji UM
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Zaprosili nas 
• Galeria Po Godzinach na wystawę fotogra-

fii Barbary Szewczyk-Szelki „Teatr jednego 
aktora” ( 21 lutego). 

• Klub Filmu Niezależnego w DK w Chwa-
łowicach na PLIK czyli Przegląd Lubiących 
Inne Kino (29 lutego). 

• Dyskusyjny Klub Książki PiMBP na 
spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską 
(28 luty).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna na koncert zespołu Filadelfia Band 
promujący najnowszą płytę (29 luty).

• „PieM Projekt” na imprezę w klimacie 
kina niemego (29 luty) oraz na cykl imprez 
kulturalnych, które planowane są na każdy 
ostatni piątek miesiąca, o godz. 20.17 w 
„Palecie” (przy ul. Piłsudskiego 4). Szczegóły 
na stronie: www.piemprojekt.eu.  

• Restauracja „Pasja” na koncert zespołu 
„Poethicon” (1 marca).

• Zespół Szkół Budowlanych na XVI Mityng 
Pływacki (3 marca).  

• Zespół Szkół Technicznych, Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycie-
li i Informacji Pedagogicznej WOM 
w Rybniku oraz Gliwicki Ośrodek Me-
todyczny na konferencję naukową „Nauka 
i doradztwo zawodowe kluczem do sukce-
su” (5 marca). 

• Dom Kultury w Chwałowicach i „Spo-
tkania ze Sztuką” na spektakle Grupy 
Teatralnej „Domokrążni Artyści” i Teatru 
Tańca „Wahadło” (1 marca) oraz na musical 
„Pomsta” w wykonaniu zespołu folklorystycz-
nego „Familijo” z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Czerwionce–Leszczynach (8 marca). 

• Dom Kultury w Niewiadomiu na wernisaż 
wystawy amatorskiej fotografii Zdzisła-
wa Kołody i Grzegorza Wali, „Lotnictwo 
w obiektywie” (3 marca) i „Koncert…  nie 
tylko dla Pań” (8 marca).

• Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych 
w Rybniku na Wojewódzki Konkurs Pisania 
na Komputerze (13 marca). 

jak nazywano obiekt przy ul. Chrobrego, dziś 
symbole dwu powiatów, ale wspólnie – jednej 
Ziemi Rybnickiej.   

I choć konferencja miała charakter histo-
ryczny, dwa pierwsze referaty (sekretarz miasta 
Danieli Lampert i wicestarosty Krzysztofa 
Klucznioka) przypomniały dzieje najnowsze: 
reformę administracyjną z lat 1989–1999, której 
przyświecała idea państwa samorządowego. 
(...) Utworzenie jednostek samorządu terytorial-
nego na szczeblu gminnym, będące niewątpliwie 
przełomem w kształtowaniu nowych struktur 
organizacyjnych państwa, zapoczątkowało długo-
trwały proces zmian, mających na celu dostoso-
wanie ich do współczesnych potrzeb... – czytamy 
w tekście D. Lampert „Miasto Rybnik – powiat 
grodzki”. Współczesne powiaty (ziemskie), 
w tym rybnicki, zostały przywrócone po trwają-
cej prawie ćwierćwiecze przerwie (1975–1999). 
O roli, zadaniach i aktualnej sytuacji powiatu 
rybnickiego mówił K. Kluczniok, przedstawiając 
jego strukturę i potencjał. Następni referenci 
wrócili do głębszej historii oraz prawnych i po-
litycznych aspektów  funkcjonowania powiatów 
Górnego Śląska od XVIII do połowy lat 40. XX 
wieku, zaś gość z Berlina Stefan Guzy omówił 
po niemiecku z polskim tłumaczeniem dzieje „...
des Kreises Rybnik” w latach 1818–1945. Były też 
teksty informujące o istniejących materiałach 
źródłowych, z których z pewnością korzystali 
kolejni referenci, przedstawiający zagadnienia 
bardziej już szczegółowe i wielce interesujące. 
Bohaterami kilku wystąpień byli ludzie dla tej 
ziemi zasłużeni jak kronikarz Artur Trunkhardt 
oraz księgarz i wydawca Maksymilian Basista, 
ale i postęp cywilizacyjny: dzieje górnictwa, 
historia budowy linii kolejowej i kolei wąsko-
torowej, początki nowoczesnej infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej czy monografia 
przedsiębiorstwa budowlanego. Poznaliśmy też 
dzieje powstałego pod koniec XIX w. budyn-
ku starostwa, pełniącego tę funkcję również 
współcześnie, interesujący, a mało znany epizod 
z historii edukacji – działalność prywatnej wyż-
szej szkoły z wykładowym językiem niemieckim 
oraz kilka kart z historii Czerwionki–Leszczyn. 
Przedstawiony został również problem reemi-
grantów plebiscytowych na terenie powiatu, 
a z historii już nam bliższej – temat aparatu bez-
pieczeństwa w latach 1945–1956 i jego szefów. 

Ponad 20 opatrzonych aparatem naukowym 
referatów złożyło się na obszerne muzealne 
wydawnictwo „Z kart powiatu rybnickiego”, 
będące dowodem bogactwa dziejów Ziemi 
Rybnickiej i przyczynkiem do jej historii. Ale 
stanowi również motywację do dalszych badań, 
do których zachęca redaktor całości i autor 
wprowadzenia Dawid Keller. Obok innych 
publikacji traktujących o historii powiatu 
i poszczególnych jego gminach, w bibliotecznym 
hallu można było nabyć i tę najnowszą pozycję, 
będącą wyjątkowym efektem dwudniowych 
obchodów 190-lecia powiatu rybnickiego.

S, r 

• 3.04., czw., godz. 11.00 – „Cogito” – Moja 
droga z „nieludzkiej ziemi” do Rybnika – płk. 
Kazimierz Regulski;

• 7.04., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy 
– mec. Szczepan Balicki;

• 7.04., pon., godz. 12.00 – Nauka rysunku 
– Maria Budny–Malczewska; 

• 9.04., śr., godz. 14.30 – „Pół godziny śmie-
chu i dowcipów” – Karol Wilaszek;

• 10.04., czw., godz. 12.30 – Dobro i zło w 
naturze człowieka – Alicja Godlewska;   

• 14.04., pon., godz. 12.00 – Medycyna nie-
konwencjonalna – Ludwik Semeniuk;

• 17.04., czw., godz. 11.00 – „Cogito” 
– wspomnienia i refleksje z Izraela –Wanda 
Korzuch i Barbara Natkaniec;

• 21.04., pon., godz. 12.00 – Nauka rysunku 
– Maria Budny–Malczewska;

• 23.04., śr., godz. 14.00 – Choroby krwi – dr 
Wiesław Słapek;

• 24.04., czw., godz. 11.00 – Mapa, jej ele-
menty i sposoby posługiwania się – Roman 
Pustołka;

• 24.04., czw., godz. 14.00 – Spotkanie so-
lenizanckie;

• 28.04., pon., godz. 12.00 – Medycyna nie-
konwencjonalna – Ludwik Semeniuk;

poniedziałki: 11.00–12.00 – muzykowanie 
„Moderato” – Roma Kurowiec;

wtorki: szachy, rękodzieło artystyczne; środy 
i piątki: brydż; biblioteka: wtorki, środy i 
czwartki. 

Szukają talentów
Piszesz wiersze, opowiadania, ma-

lujesz, rysujesz, fotografujesz, szy-
dełkujesz, a może tworzysz w jesz-
cze innej dziedzinie? Nie ukrywaj 
się! Czekamy na Twoje prace do koń-
ca kwietnia 2008 r. w bibliotece (filia 
nr 21) lub w sekretariacie Domu Kul-
tury w Niedobczycach w godzinach 
od 8.00 do 20.00. Wszystkie prace za-
prezentujemy podczas Tygodnia Bibliotek 
tj. od 5 do 11 maja w Domu Kultury, 
a najciekawsze zostaną uhonorowane 
publikacją w lokalnej prasie i nagrodami 
niespodziankami.

Koncert smyczkowy
Dom Kultury zaprasza również 

na koncert Zespołu Smyczkowego 
„Diverso” – 28 marca, godz. 18.00. 
W programie największe przeboje muzyki 
rozrywkowej i poważnej.

Rybnickie Muzeum jest organizatorem 
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzie-
ży (wiek od 5 do 15 lat), którego tematem 
jest postać diabła Boruty, jego legenda oraz 
historia powstania miasta Łęczyca.   

Prace należy składać w Muzeum do 25 
kwietnia br. (Szczegóły: www.muzeum.ryb-
nik.pl). Część prac będzie eksponowanych w 
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece  Publicznej 
od 5 do 11 maja podczas „Tygodnia Bibliotek”, 
a prace nagrodzone i wyróżnione w trakcie 
Nocy Muzeów 16 maja br.

Konkurs towarzyszy wystawie „A diabeł 
nie śpi…” rzeźb z wyobrażeniem diabłów 
z Muzeum w Łęczycy, która będzie ekspono-
wana w rybnickiej placówce od 16 maja do 
12 września.

DK Niedobczyce

Konkurs plastyczny!

Diabeł nie śpi…!

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
przy ul. Sobieskiego 15, tel. 032 755 79 90

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 17

Program zajęć na kwiecień 2008 r.



Uroczystość wręczenia statuetek miała miejsce 
w Sali Kameralnej Rybnickiego Centrum Kultury. 
Kapituła postanowiła uczcić pamięć zmarłego 
niedawno Józefa Poloka wybiciem medalu i numi-
zmatycznej monety z jego podobizną. Pamiątkę tą 
z nr. 001 redaktor naczelny portalu Wacław Wrana  
wręczył żonie J. Poloka Bogumile, która przyjęła 
ją z nieukrywanym wzruszeniem. Na Józefa 
Poloka wspólnie z synem Pawłem głosowało 
też najwięcej internautów, którzy przyznali im 
swoją nagrodę. Paweł przekonywał, że ojciec na 
uroczystości jest nieobecny tylko ciałem... 

Z multimedialnej prezentacji nominowanych 
do nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl wy-
nikało, że wyróżnienie to było dla większości za-
skoczeniem. Wszyscy podkreślali rolę Internetu 
w swoim życiu i działalności, a wielu uważało, że 
życie bez niego byłoby niemożliwe... Najpiękniej 
z nominacji cieszyli się członkowie zespołu „Car-
rantuohill”, a poziom kultury w naszym mieście 
najbardziej kabaretowo ocenili Młodzi Panowie. 
Oni też czyli Kabaret Młodych Panów wygrali 
swoją kategorię, co nikogo chyba nie zdziwiło, 
biorąc pod uwagę ich ubiegłoroczne sukcesy.

W kategorii biznes triumfował prezes za-
rządu elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła, 
podkreślając przy okazji podziękowań, że jest 
to nagroda dla wszystkich współpracowników 
i to wspólna działalność sprawia, że elektrownia 
jest postrzegana nie tylko jako producent energii 
elektrycznej. 

Mirosław Orczyk nie zaskoczył ani tym, 
że został wybrany Człowiekiem Roku w kate-
gorii sportowej, ani najdłuższą i najbardziej 
emocjonalną mową dziękczynną, bo trenera 
naszych koszykarek wszyscy znamy. Zaskoczył 
natomiast zaproszeniem na niedużą scenkę całej 
drużyny, II trenera, szefostwa klubu, sponsorów 
i przedstawicieli władz samorządowych, by 
podkreślić, że sukces miał wielu ojców. Wystą-
pienie M. Orczyka można również potraktować 
jako „lajtową”część poważnego, bądź co bądź, 
plebiscytu, w organizację którego zaangażowani 
są i prezydent Adam Fudali, który jako szef 
kapituły statuetki wręczał, jak i starosta Damian 
Mrowiec wspierając wybicie medalu i monety 
pamięci J. Poloka. Świadczą też o tym poważni 
goście od parlamentarzystów poprzez radnych 
do przedstawicieli miejskich placówek i instytu-
cji oraz środowisk objętych plebiscytem.    

Jakie emocje plebiscyt wzbudza (głównie 
kategoria sportowa) można było dowiedzieć się 
z  forum internautów, wiele więc wskazuje na 
to, że po drugiej, będzie i trzecia edycja. Wybór 
Człowieka Roku jest przede wszystkim zabawą, 
warto jednak podkreślić, że wszyscy wyróżnie-
ni i nagrodzeni to ludzie osiągający sukcesy 
w dziedzinach, które reprezentują, mogą zatem 
stanowić pozytywne wzorce osobowości. Więcej 
niż cztery... 

(r)

Nominowani w kategoriach:

KULTURA
• Zespół „Carrantuohill” w składzie: Zbigniew 

Seyda, Marek Sochacki, Dariusz Sojka, Adam 
Drewniok, Bogdan Wita i Maciej Paszek. Grupa 
folkowa obchodząca w 2007 r. 20–lecie istnienia, 
laureaci prestiżowej nagrody Fryderyk 2007 
w kategorii etno–folk.

• Kabaret Młodych Panów – grupę tworzą: Ma-
teusz Banaszkiewicz, Bartosz Demczuk, Łukasz 
Kaczmarczyk, Robert Korólczyk i Piotr Sobik. 
W minionym roku rybnicki kabaret wygrał 
wszystkie najważniejsze festiwale i konkursy 
kabaretowe w Polsce: krakowską PAKĘ, Lidzbar-
skie Wieczory Humoru i Satyry, Rybnicką Jesień 
Kabaretową i Śląską Olimpiadę Kabaretową. 
Dowodem uznania kabaretu są również nagrody 
publiczności m.in. na PACE i Ryjku. Obecni na 
scenach całej Polski i w TV.

• Piotr Kotas – student Wydział Kompozycji, In-
terpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej 
w Katowicach, twórca muzyki do wystawianych 
w Rybniku widowisk „Misterium Męki Pańskiej 
Golgota” i „Tego Betlejem nie ma na mapach.

• Józef i Paweł Polokowie – twórcy „Kapeli ze Ślą-
ska”, która w 2007 roku razem z innymi śląskimi 
twórcami dała 70 koncertów, nagrała 7 nowych 
piosenek i dwa nowe programy kabaretowe. 

• Mariola Rodzik–Ziemiańska – niezależna ani-
matorka kultury, wokalistka klasyczna i jazzowa, 
poetka i aktorka. Inicjatorka odbywającego się 
w rybnickich lokalach cyklu zdarzeń kulturalnych 
pt. „Spotkania ze Sztuką”. Założycielka Niefor-
malnego Stowarzyszenie Pasjonatów Wycieczek 
Nocnych, które doprowadziło do uruchomienia 
w Rybniku nocnych autobusów. Współorganiza-
torka wielu wydarzeń kulturalnych. 

Konkurs portalu Rybnik.com.pl

Rozstrzygnięta została druga edycja plebiscytu portalu internetowego Rybnik.
com.pl na Człowieka Roku. Zgodnie z hasłem konkursu „4 kategorie, 4 osobowości”,  
kategorie były cztery, lecz osobowości znacznie więcej, szczególnie, że niektórzy 
wyróżnieni wystąpili en bloc...    

Ludzie roku

Laureaci: (od lewej) Paweł Polok, Mirosław Orczyk, Jerzy Chachuła i Kabaret Młodych Panów.                                                                            Zdj.: r
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Piosenka
ekologiczna

Śląskie Centrum Muzyczne 
– Muzyka i Ruch w Rybniku, za-
prasza na Regionalne Przesłuchania, 
kwalifikujące do VII Raciborskiego Festiwalu 
Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci 
i Młodzieży Szkolnej – RACIBÓRZ 2008. 

Odbędą się one 21 kwietnia od godz. 10.00 
w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Bro-
niewskiego (oś. Nowiny) dla uczniów szkół od 
podstawowych do ponadgimnazjalnych oraz 
przedszkolaków.

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą pocztową 
lub e–mailową do dnia 15 kwietnia 2008 br. na 
adres: Śląskie Centrum Muzyczne w Rybniku, ul. 
Karłowicza 2B/4, tel. 032/422 44 34, 0601 837 815, 
ilona–kargul@o2.pl. Szczegóły u organizatora.

Poszukują modeli
Grupa Artystyczna Konar z Rydułtów 

poszukuje modelek i modeli do projektu 
„Magiczna Szafa”, związanego z realizacją 
pokazu mody pod nazwą  „Opowieści z mo-
jej szafy” autorstwa rybniczanki Bogusławy 
Jaworskiej–Zniszczoł. 

Jesteś zainteresowany? Przyjdź 19 marca 
w godzinach od 17.00 – 20.00 do Domu 
Kultury w Chwałowicach (zdjęcia próbne 
– bezpłatne). Efektem finalnym projektu 
będzie teatralizowany pokaz mody prezentu-
jący dzianinę artystyczną autorstwa Bogusławy 
Jaworskiej–Zniszczoł oraz plenerowa wystawa 
fotografii wielkoformatowych. Pokaz będzie 
miał miejsce podczas Dni Miasta Rybnika, 
14 czerwca br. na schodach przed Rybnickim 
Centrum Kultury oraz na terenie Centrum 
Handlowego w Rydułtowach w dniu 5 lipca. 
W trakcie pokazu odbywać się będzie również 
prezentacja multimedialna filmów zrealizo-
wanych w ramach projektu. Projekt uzyskał 
pozytywną opinię władz miasta Rybnika 
i Rydułtów – został dofinansowany ze środków 
publicznych w ramach projektów grantowych 
w dziedzinie kultury.

BIZNES
• Jerzy Chachuła – prezes elektrowni Rybnik 

S.A., jednego z największych (poza kopalniami) 
pracodawcy w w mieście. Zakład zdobył wiele 
certyfikatów, m.in. systemu zarządzania środowi-
skowego oraz systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy. Elektrownia i jej prezes są 
laureatami wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Me-
dalu Europejskiego BCC, Lidera Polskiej Ekologii, 
Czarnego Diamentu i Cezara Śląskiego Biznesu. 
Firma wspiera szereg przedsięwzięć, organizacji 
i placówek w dziedzinie kultury (m.in. Fundacja 
Elektrowni Rybnik),edukacji, zdrowia, sportu, 
również dla osób niepełnosprawnych.

• Jan Grzonka – księgarz, szef i współwłaściciel 
księgarni „Orbita”,  jednej z największych, po-
zasieciowych księgarni w Polsce, posiadającej 
w ciągłej sprzedaży ponad 50 tysięcy tytułów. 
Dzięki dostępowi online do kontrahentów, czas 
sprowadzenia tytułu nie przekracza 24 godzin. 
Orbita jest księgarnią patronacką kilkudziesię-
ciu wydawców: zdobyła tytuł Guliwer 2006 
– dla najlepszego sprzedawcy Wydawnictwa 
Pascal, a w rb. – tytuł Najlepszego Sprzedawcy 
Wydawnictwa Wilga. Firma wspiera instytucje i 
przedsięwzięcia edukacyjne.

• Przemysław Małecki – prezes spółki MARAT, 
dystrybutora łożysk na terenie całego kraju. Za-
trudniająca ponad 100 osób firma prowadzi usługi 
i remonty w szerokim zakresie prac elektrycz-
nych, produkuje konstrukcje spawane, zajmuje 
się sprzedażą oraz remontami przekładni m.in. 
górniczych. Przedsiębiorstwo stale modernizuje 
park maszynowy poprzez zakupy innowacyj-
nych maszyn i urządzeń, wdraża nowoczesnych 
systemów zarządzania. Posiada certyfikat ISO 
9001: 2000. Wspiera różne przedsięwzięcia 
charytatywne w regionie.

• Anna i Piotr Nieweltowie – właściciele piekarni 
i cukierni „Niewelt”, firmy rodzinnej istniejącej 
od 1938 roku, zatrudniającej ok. 80 osób. Za-
kład posiada wdrożony system kontroli HAAC, 
laureat wielu nagród, m.in. Czarny Diament 2007, 
Nagroda Złoty Certyfikat Fair Play, Rzemieślnik 
Roku, Firma z Jakością, Najlepszy Naukodawca. 
Firma wspiera przedsięwzięcia charytatywne, 
m.in. schronisko Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta.

• Piotr Sędziak – prezes zarządu spółki Silesia 
2000, instytucji finansowej posiadającej na terenie 
Górnego Śląska 30 oddziałów obsługi klienta. 
Firma oferuje kredyty gotówkowe, konsolida-
cyjne, hipoteczne, kredyty ratalne z własną siecią 
agentów, OFE, fundusze inwestycyjne oraz karty 
kredytowe. Firma zatrudniająca 80 pracowników, 

zdobywa nagrody ogólnopolskiego lidera sprze-
daży, przyznawane przez współpracujące banki i 
instytucje finansowe, aktualnie wdraża system ISO 
9001:2001. Firma wspiera organizacje i instytucje 
edukacyjne sportowe, kulturalne i działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

SPORT
• Kamil Cieślar – miniżużlowiec, zawodnik MŻKS 

Rybki Rybnik, indywidualny i drużynowy mistrz 
Polski w miniżużlu w latach 2006 i w 2007 roku  
W minionym roku czwarty w rozgrywanych w 
Rybniku mistrzostwach Europy.

• Mateusz Kustra – lekkoatleta, zawodnik Ryb-
nickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego. 
Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w 
trójskoku i w skoku w dal. Finalista Mistrzostw 
Świata Juniorów Młodszych w trójskoku. W 2007 
roku: halowy mistrz Polski juniorów w trójskoku 
juniorów, srebrny medalista mistrzostw Polski na 
stadionie, uczestnik mistrzostw Europy w Henge-
lo. Trenuje pod okiem Michała Olszara.

• Łukasz Kutek – lekkoatleta, zawodnik Ryb-
nickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego. 
Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w 
pchnięciu kulą, uczestnik Mistrzostw Świata 
Juniorów Młodszych. W 2007 roku wywal-
czył tytuł mistrz Polski juniorów w pchnięciu 
kulą w hali i na stadionie. Halowy rekordzista 
Polski juniorów w pchnięciu kulą (19,19 m). 
Uczestnik Mistrzostw Europy juniorów w Henge-
lo. Trener: Piotr Stochaj.

• Mirosław Orczyk – trener żeńskiej koszykówki, 
który w 2007 r. wprowadził koszykarki RMKS 
Rybnik do ekstraklasy, aktualnie trener drużyny 
Utex ROW Rybnik. W przeszłości prowadzony 
przez niego zespół RMKS Rybnik zdobył w 1995 
roku Mistrzostwo Polski Juniorek. Był drugim 
trenerem zespołu, który w 1998 roku jako RMKS 
Partners Rybnik (przekształcony później w KKS 
Color Cap Rybnik) wywalczył historyczny awans 
do ekstraklasy.

• Wojciech Sworowski – szermierz, zawodnik 
Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego, 
nominowany do nagrody Człowiek Roku po raz 
drugi. W 2007 roku zdobył Puchar Polski juniorów 
w szpadzie mężczyzn (klasyfikacja generalna Pol-
skiego Związku Szermierczego) oraz srebrny medal 
na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów 
i „brąz” w drużynie. Zajął VII miejsce w Drużynowych 
Mistrzostwach Europy Kadetów. Nieobecny na 
uroczystości, zdobył w tym czasie brązowy medal na 
Mistrzostwach Europy Kadetów we Włoszech.  
(Na podst. sylwetek nominowanych publikowanych 

na stronie www.rybnik.com.pl) 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 19

Kapituła konkursu: Adam Fudali – prezydent Rybnika, przewodniczący, Grzegorz Janik – poseł 
RP, prezes KS Energetyk ROW Rybnik, Wojciech Pfeifer – starszy Cechu Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, Tomasz Pruszczyński – prezes OS3 Multimedia, 
Adam Świerczyna – dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury, Gabriela Wistuba – prezes Rady 
Nadzorczej KK ROW Rybnik, Michał Wojaczek – dyrektor Domu Kultury w Chwałowicach, Stanisław 
Wójtowicz – prezes Fundacji Elektrowni Rybnik, Wacław Wrana – redaktor naczelny Rybnik.com.pl, 
Andrzej Żylak – prezes Izby Przemysłowo–Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.



Jean–Pierre Darcel...
...od 15 lat mieszka w Polsce. Pracuje 

jako wykładowca j. francuskiego w Kole-
gium Języków Obcych w Jastrzębiu, a od 
ubiegłego roku również na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie i w rybnickim 
Alliance Française. 

Po raz pierwszy przyjechał do Polski 
w 1988 r. by wziąć udział w organizowanym 
w Rajczy kursie językowym. Wraz z innymi 
uczestnikami stażu zamieszkał w domu 
studenckim należącym do Uniwersytetu 
Śląskiego. — Koniec lat 80. ub. wieku to 
w Polsce czas komunizmu. Wasz kraj wydał 
mi się wtedy przygnębiający. Smutne miasta, 
szare ulice i domy – wszystko to było dosyć 
deprymujące. Na szczęście Polacy okazali się 
niezwykle otwarci i przyjaźni – wtedy można 
było odwiedzić ich praktycznie o każdej 
porze dnia i nocy, a oni przyjmowali gości 
z otwartymi rękami. Proponowali posiłek, 
wręczali upominki... To zrobiło na mnie 
ogromnie pozytywne wrażenie — wspomina 
Jean–Pierre Darcel. Przyznaje, że jego 
wiedza na temat Polski, a Śląska w szczegól-
ności była wtedy mocno ograniczona. Jako 
historyk z wykształcenia mógł wymienić 
zaledwie kilka nazwisk znanych i cenionych 
Polaków, którzy na różne sposoby związani 
byli z Francją. Jednak zaznacza, że mimo 
nieznajomości naszego kraju, miał niezwykle 
pozytywny stosunek do Polski i Polaków: 
— Być może dlatego, że w moim domu zawsze 
dobrze mówiło się o Polsce. Już samo słowo 
„Pologne” (wym. Poloń) brzmiało dobrze, 
a ojciec powtarzał, że Polska i Francja nigdy 
nie toczyły przeciwko sobie wojen. Moja ro-
dzina wywodzi się z robotniczego środowiska, 
zaś rodzice przyjaźnili się z Polakami, których 
cenili za niezwykłą pracowitość.

Podczas stażu w Rajczy Jean–Pierre nawią-
zał pierwsze przyjaźnie z Polakami. Właśnie 
wtedy ktoś podsunął mu pomysł pozostania 
w Polsce na dłużej, by tu uczyć Polaków 
języka francuskiego. Pomysł, choć ryzykow-
ny,  wydał się interesujący, tym bardziej, 
że pojawił się w dosyć trudnym momencie  
jego kariery zawodowej: — Byłem dyrekto-
rem liceum w Lyonie i przyznam, że byłem 
zmęczony tym zajęciem. Chciałem coś zmienić 
w swoim życiu...Być może dlatego postano-
wiłem podjąć wyzwanie, spakowałem się 
i  przyjechałem do Polski.  Dzisiaj J.–P. 
Darcel mieszka w Krakowie i Jastrzębiu, 

a 
od 

dwóch lat regularnie przyjeżdża do Rybnika. 
Wszystko za sprawą zaprzyjaźnionej z nim 
dr Jadwigi Warchoł, która pracuje na rybnic-
kim uniwersytecie, a przez wiele lat była sze-
fową Alliance Française w Cieszynie: — Ja-
dwiga mieszka w Rybniku, więc odwiedzałem 
ją, chodziliśmy razem do restauracji i w ten 
sposób odkryłem wasze miasto — mówi. Nieco 
później poznał Elżbietę Paniczek, dyrektor 
rybnickiego Alliance Française, która zapro-
ponowała mu pracę lektora j. francuskiego. 
— To co mnie uderzyło, gdy po raz pierwszy 
pojawiłem się w Rybniku, to ogromna trudność 
w dotarciu do jakiegoś celu w centrum. Macie 
mnóstwo jednokierunkowych ulic i ronda, któ-
rych jest tu naprawdę sporo. Wiem, że pierwsze 
z nich powstały jeszcze za czasów poprzedniego 
prezydenta Józefa Makosza, który był bardzo 
przychylnie nastawiony do Francji. Ten rodzaj 
skrzyżowań jest również popularny we Francji, 
ale u was jest ich wyjątkowo dużo. Mimo to 
lubi Rybnik, szczególnie zmieniające się 
śródmieście: — Niedawno wyrosły tu galerie 
handlowe, jest Alliance Française, czy Rybnic-
kie Centrum Kultury, w którym byłem kilka-
krotnie. Bardzo ceni pracowitość, otwartość 
i ciekawość świata swoich rybnickich uczniów. 
Zapewnia, że ich francuski jest na dobrym 
poziomie. — Wielu z nich pracuje w tutejszej 
elektrowni, w której udziały ma francuski EDF. 
Chcą mówić w moim języku i to również dzięki 
ich zapałowi tutaj przyjeżdżam — przyznaje.

Jean–Pierre Darcel cieszy się, że żyjąc 
przez kilkanaście lat w Polsce, był i wciąż 
jest świadkiem ewolucji, jakiej nasz kraj 
doświadcza. — Rybnik, podobnie jak cała 
Polska bardzo się zmienia. Dzisiaj trudno 
byłoby mi znaleźć jakieś znaczące różnice 

pomiędzy Polakami i Francuzami. Uważam, 
że wszyscy jesteśmy ogromnymi indywiduali-
stami. W Polsce zmienia się styl życia; dużo 
pracujecie, każdy myśli o sobie i własnej 
rodzinie. To oczywiście dobrze, ale wydaje 
mi się, że w ten sposób zatracacie braterskie 
relacje, które przed laty były o wiele silniej-
sze. Z drugiej strony dobrze to rozumiem, 
bo podobnie jest we Francji. Dzisiaj, tak jak 
we Francji, trudno jest odwiedzić tu kogoś bez 
zapowiedzi, ponieważ wszyscy pracują, albo 
zmęczeni  po pracy chcą odpocząć w domu. 
Jean–Pierre ma w Polsce wielu przyjaciół. 
To Polacy, ale również Francuzi czy Algier-
czycy, którzy związali się z naszym krajem. 
Jego najbliżsi, którzy mieszkają we Francji 
odwiedzają go w Polsce: — Moi dwaj bracia 
i siostra zwiedzili tu kilka miejsc. Z kolei 
Francuzi, których przywoziłem na Śląsk byli 
zaskoczeni, że jest tu tak dużo zieleni.

Podkreśla sympatię, jaką darzy Polskę 
i Polaków, choć przyznaje, że wobec pew-
nych spraw nie pozostaje bezkrytyczny: 
— Denerwuje mnie pewien rodzaj hipokryzji 
Polaków w odniesieniu do wiary i religii. 
Widzę katolików, którzy regularnie chodzą 
do kościoła, słuchają cierpliwie słów księdza, 
a później nie bardzo przejmują się jego słowa-
mi i zasadami wiary. Mimo, że jestem prak-
tykującym katolikiem, nie czuję się dobrze 
w polskim kościele i raczej trudno byłoby mi 
wyspowiadać się u polskiego księdza. Choć 
bardzo ceni polską tradycję, drażni go brak 
tolerancji w odniesieniu do niej: — Spę-
dzałem kiedyś Wielkanoc w zaprzyjaźnionej 
polskiej rodzinie. Na stole stał tradycyjny 
baranek zrobiony ze smakowicie wyglądają-
cego ciasta. Nie zdając sobie sprawy z tego 

Przyjechali z różnych regionów Francji. Ich obecność 
w naszym mieście wpisuje się w wieloletnie, 
partnerskie kontakty Rybnika z miastami 

francuskimi, niemniej okoliczności, w jakich się tu znaleźli, są 
zupełnie różne. Francuzi mieszkający i pracujący w naszym 
mieście ciepło mówią o Polsce. Trzech z nich opowiedziało 
nam o swoich polskich doświadczeniach, o tym, jak żyje 
i pracuje im się w Rybniku, czego im w Polsce brakuje 
i o fascynacji polską tradycją.  

Polska ? 
To brzmi dobrze...

O świętach i nie tylko 

Jean–Pierre Darcel 
długo pamiętał swoje 
pierwsze spotkanie 
z  w i e l k a n o c n y m 
barankiem.
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co robię, ułamałem kawałek głowy baranka 
i po prostu zjadłem. Nie miałem pojęcia jakie 
to będzie miało konsekwencje. Jeszcze przez 
wiele, wiele miesięcy z wyrzutami przypomi-
nano mi o tym zdarzeniu... Na szczęście ta 
wpadka nie przysłoniła mu uroku polskiej 
Wielkanocy – święcenia potraw czy spotkań 
w gronie najbliższych. Francuzi odchodzą od 
religii i duchowości, dlatego święta, również 
Wielkanoc, nie są dla nich tak ważne jak dla 
Polaków: — Dla większości Francuzów świę-
ta to przede wszystkim okazja do spędzenia 
przedłużonego weekendu. Wyjątek stanowią 
praktykujący katolicy, których we Francji jest 
niewielu. Z kolei tradycja świąt wielkanoc-
nych to przede wszystkim tradycja kulinarna. 
Mimo to nadchodzące święta Jean–Pierre 
spędzi we Francji wraz z rodziną, a szcze-
gólnie z matką, która od lat choruje. 

Być może zatęskni wtedy za polską kuch-
nią, bo jak mówi, lubi większość polskich 
potraw, mimo, że sporo z nich jest dla 
niego zbyt „ciężkich”. — Uwielbiam polskie 
zupy, za to nie przepadam za pierogami, 
z wyjątkiem pierogów nadziewanych owoca-
mi. Traktuję je jako deser, a nie jako danie 
główne. Macie też wspaniałe serniki – nie 
przypuszczałem, że są przygotowane na bazie 
białego sera, który w zasadzie mi nie smakuje. 
Czasami próbuje przyrządzać polskie specja-
ły, a pomaga mu w tym książka kucharska 
z przepisami siostry Anastazji, którą otrzy-
mał od jednego z przyjaciół. Przyznaje 
jednak, że niektóre z przysmaków niezwykle 
trudno jest przyrządzić obcokrajowcowi. 
Poza tym przygotowanie polskich dań zabie-
ra sporo czasu. Kuchnia francuska jest mniej 
pracochłonna, dlatego częściej sięga do 
francuskiego menu. Zdarza się, że brakuje 
mu niektórych produktów, które we Francji 
może kupić bez problemu. W Polsce wciąż 
nie jest to łatwe. — Czasem bezskutecznie 
szukam pewnych rodzajów mięs. Brakuje 
mi też niektórych warzyw np. karczochów 
czy szparagów, które tu można kupić za-
ledwie przez kilka tygodni w roku. Kiedy 
w Polsce otwierano pierwsze supermarkety 
francuskich sieci handlowych, cieszył się, 
że będzie mógł zaopatrzyć się w typowo 
francuskie produkty. Szybko się rozczaro-
wał, bo wkrótce okazało się, że  asortyment 
dostosowywany jest do tutejszych potrzeb 
i polskiego menu: — Oczywiście są sery, bez 
których żaden Francuz nie wyobraża sobie 
życia – choć zauważyłem, że jest ich coraz 
mniej. Są też wina, ale mam żal do Francji, 
która przysyła tu wina bardzo drogie, albo 
niskogatunkowe z atrakcyjną etykietą na bu-
telce, która ma sprawić, by Polacy uwierzyli 
w wysoką jakość trunku. Ubolewa też nad 
tym, że, by móc utrzymać się w Polsce, musi 
pracować na kilku etatach, dlatego zastana-
wia się nad rezygnacją z nauczania. — Ale 
nie zamierzam opuścić Polski! – zapewnia.

Pascal Délot..
...przyjechał do Polski w połowie lutego 

ubiegłego roku. To jego pierwszy pobyt 
w naszym kraju, choć nie po raz pierwszy 
opuścił Francję na tak długo. Wcześniej, 
jako  przedstawic ie l  f rancuskiego 
koncernu EDF przez kilka lat pracował 
m.in. w Egipcie. Z Kairu przyleciał 
wprost do Rybnika, gdzie od roku pełni 
funkcję wiceprezesa zarządu rybnickiej 
elektrowni. 

Zanim wylądował na warszawskim Okę-
ciu, niewiele wiedział o naszym kraju. Była 
to głównie wiedza dotycząca historii Polski. 
Jeszcze będąc we Francji wykonywał eksper-
tyzy dotyczące krajów Europy Wschodniej. 
— Ten region Europy nie był mi zupełnie 
obcy – byłem w Czechach i na Ukrainie, 
jednak na temat samej Polski wiedziałem 
niewiele. Oczywiście miałem świadomość, 
że wasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej, 
zdawałem sobie również sprawę z tego, że 
polskie przedsiębiorstwa są bardzo podobne 
do ich francuskich odpowiedników — mówi. 
Pascal Délot sporo czasu spędził w krajach 
arabskich. Bezpośrednio przed przyjazdem 
do Rybnika pracował w Egipcie – w rejonie o 
zupełnie odmiennej kulturze i, jak przyznaje, 
różnice te czasem utrudniały adaptację do 
tamtejszych warunków. — Polska to Europa, 
w której większość krajów jest na podobnym 
poziomie rozwoju. Mamy podobną tradycję, 
mentalność czy punkty odniesienia, jakim są 
np. chrześcijańskie korzenie. Jeśli dostrzegam 
jakieś różnice, to wynikają one bardziej z fak-
tu przeprowadzki z dużego ośrodka – Paryża 
czy Kairu, który jest ogromną metropolią 
– do znacznie mniejszego miasta, jakim jest 
Rybnik. Taka zmiana byłaby z pewnością 
odczuwalna bez względu na to, czy miałaby 
miejsce we Francji czy w Polsce — dodaje.

Dla Pascala Délot wyjazd z Francji nie 
stanowił większego problemu, bo od lat 
wykonuje zajęcie, które wymaga od niego 
dyspozycyjności i mobilności. Opuścił Paryż 
by pracować w Egipcie, a po skończeniu kon-
traktu w Kairze, przyleciał prosto do Polski. 

— Za każdym razem, gdy rozpoczynam życie 
w nowym kraju, potrzebuję trochę czasu, 
by zaadaptować się do nowych warunków. 
To naturalne... Ale nie tęsknię za Francją, 
tamtejszą kuchnią, czy paryskim klimatem, 
który wydaje się być gorszy od tutejszego. 
Rytm życia w Rybniku wyznacza mu praca. 
Mieszka w pobliżu zalewu, przez co jest 
nieco oddalony od serca miasta. Stara się 
jednak zapraszać tu przyjaciół i najbliższych. 
Kilkakrotnie odwiedziły go dzieci, które na 

stałe mieszkają we Francji. Synowie i córka 
interesują się tym, co robi w Polsce, a pod-
czas pobytu w Rybniku zwiedzili elektrownię 
i samo miasto. Jeśli wraca do Francji, to 
głównie w celach służbowych: — To dosyć 
krótkie pobyty, w trakcie których nie zawsze 
udaje mi się spotkać się z bliskimi, bo miesz-
kają w różnych częściach Francji. Niemniej, 
mimo odległości, jaka nas dzieli, staramy się 
być w bliskim kontakcie – oczywiście pomaga 
nam w tym Internet, dzięki któremu możemy 
łatwiej i szybciej się porozumiewać.

Pascal Délot podkreśla, że młodzi Polacy 
są niezwykle otwarci i dynamiczni, a styl 
życia Ślązaków przypomina mu styl życia 
jego rodaków. Dlatego kiedy porównuje 
nasz kraj do Francji, trudno jest mu wskazać 
na znaczące różnice lub doszukać się spraw, 
które w szczególny sposób zaskoczyły go lub 
zdziwiły. Może tylko to, że liczący ponad 
140 tys. mieszkańców Rybnik, ma bardzo 
małe, skoncentrowane śródmieście. — To 
dusza miasta, bardzo atrakcyjne i dynamiczne 
miejsce, choć spodziewałem się większe-
go centrum w 140 tys. ośrodku — mówi. 
Szybko przekonał się, że może tu znaleźć 
sporo przypominających mu Francję miejsc: 
— Macie centra handlowe, kina, francuskie 
sklepy i marki... Niestety, nie mówię po pol-
sku, a brak znajomości języka kraju, w którym 
się żyje jest sporym ograniczeniem. Jednak 
muszę się z tym pogodzić, bo należę do osób, 
które nie wykazują zdolności językowych, 
przez co przyswajanie języków obcych nie 
przychodzi mi łatwo. 

P r z e d  p r z y l o t e m 
d o  Po l s k i  Pa s c a l 
D é l o t  p r a c o w a ł 
w  Kairze.

c.d. na stronie 22

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 21



W miarę wolnego czasu stara się zwiedzać 
Polskę. Większość weekendów spędza w Kra-
kowie i za każdym razem, gdy jedzie w kierun-
ku tego miasta jest zaskoczony niekończącym 
się remontem autostrady. — Zresztą place 
budowy można w Polsce spotkać na każdym 
kroku. To efekt boomu ekonomicznego, jaki 
w tej chwili przeżywacie. Wasza gospodarka roz-
wija się niezwykle dynamicznie, a to oczywiście 
oznacza rozkopane drogi czy inne utrudnienia. 
To druga, ciemniejsza strona medalu, ale muszę 
przyznać, że postęp i tempo z jakim zmienia się 
Polska, są imponujące. Również w Krakowie 
spędzi nadchodzące święta. To druga polska 
Wielkanoc Pascala Délot: — Jestem zachwyco-
ny tradycją polskich świąt. Żyjemy w tej samej 
kulturze, mamy podobny system wartości, ale 
w Polsce tradycja jest o wiele silniejsza niż we 
Francji. Tam, szczególnie w dużych miastach, 
po prostu zanika. W trakcie ponad rocznego 
pobytu w Rybniku odkrył i docenił polską 
kuchnię. — Jest rewelacyjna! Zaskoczyło mnie 
bogactwo jej smaków, co więcej odnalazłem tu 
potrawy, np. zupy, które znam jeszcze z dzieciń-
stwa. Bardzo lubię też polską wieś, szczególnie 
wiosną, kiedy wszystko zieleni się i kwitnie. 
Również Śląsk jest wtedy piękny. We Francji 
mieszkałem raczej w dużych miastach, gdzie na 
co dzień brakuje tak prawdziwej zieleni. Tutaj 
przyroda jest bardziej autentyczna... 

Objęcie stanowiska wiceprezesa zarządu 
rybnickiej elektrowni wyznaczyło kolejny 
etap w bogatej karierze Pascala Délot. 
— Kiedy rozpoczynam pracę w nowym miej-
scu, za każdym razem otrzymuję porcję nowej 
wiedzy i nowych doświadczeń. W Rybniku 
spotkałem się z nieco innym sposobem i me-
todami pracy, dlatego wspólnie z prezesem Je-
rzym Chachułą robimy wszystko, by dobrze się 
rozumieć, uzupełniać i nieustannie ulepszać 
to, co ulepszyć można. Dodaje, że wobec nie-
zwykle silnej konkurencji, przedsiębiorstwa 
działające w branży energetycznej, w tym 
również rybnicka elektrownia, zmuszone 
są do poszukiwania nowych rozwiązań, 
które zapewnią wysoką rentowność firmy. 
— Musimy być bardziej wydajni, a jednocze-
śnie inwestować, modernizować urządzenia 
i dostosowywać się do norm związanych 
z ochroną środowiska, które nigdy dotąd nie 
były tak rygorystyczne. To oczywiście wiąże 
się z kosztami. Dla Pascala Délot pobyt 
w Rybniku jest cennym doświadczeniem 
i kolejnym zawodowym wyzwaniem, jakiemu 
przyszło mu sprostać. Zapewnia, że dzięki 
przychylności otoczenia dobrze czuje się 
w naszym mieście: — Jestem jak kameleon 
i łatwo przystosowuję się do otaczającej mnie 
rzeczywistości. Kiedy mieszkam w Paryżu do-
brze się tam czuję. Gdy przeprowadziłem się 
do Rybnika, zrozumiałem, że i tu mogę czuć 
się jak u siebie...

Laurent Nal...
...wraz z rodziną mieszka w rybnickim 

Kamieniu. Jest francuskim informatykiem, 
który dla poznanej w Marsylii Polki zdecy-
dował się opuścić słoneczną Prowansję...    

Powód, dla którego przed dwunastu laty 
przyjechał do naszego kraju określa krótko 
– Grażyna. Grażynę, młodą dziewczynę z Pol-
ski, a dzisiaj żonę, Laurent Nal poznał przed 
kilkunastu laty podczas pielgrzymki w rodzin-
nej Marsylii: — Grażyna spędziła dwa lata 
w Marsylii, pracując tam jako opiekunka do 

dzieci. Poznaliśmy się pod koniec jej pobytu 
we Francji. Jednak nie od razu zdecydował 
się na przyjazd do Polski. Grażyna wróciła do 
Sosnowca, gdzie wtedy mieszkała, a on z racji 
zobowiązań zawodowych nie mógł natychmiast 
opuścić Francji. — Dopiero po półtorej roku 
przeprowadziłem się do Polski, w tym czasie 
byliśmy w stałym kontakcie, raz nawet Grażynę 
odwiedziłem. Podczas tej wizyty pojechaliśmy do 
Rybnika, gdzie Grażyna pracowała. Gdy osiedlił 
się w Polsce na dobre i wspólnie podjęli decyzję 
o założeniu rodziny, zamieszkali w rybnickim 
Kamieniu: — Nie myśleliśmy o powrocie do 
Francji, tym bardziej, że żonie zależało na po-
zostaniu w kraju. 

Jako informatyk nie miał większych trud-
ności ze znalezieniem pracy, choć propono-
wane wynagrodzenie dalekie było od tego, do 
jakiego przyzwyczajony był we Francji. Dzięki 
nawiązanym kontaktom został wykładowcą na 
wydziale organizacji i zarządzania Politech-
niki Śląskiej w Katowicach. Wkrótce podjął 
pracę w katowickiej Międzynarodowej Szkole 
Nauk Politycznych: — Łączyłem wtedy pracę 
informatyka z pracą lektora j. francuskiego. 
Z czasem założyliśmy z żoną firmę świadczącą 
usługi informatyczne i podjąłem współpracę z 
warszawską firmą, będącą filią francuskiego 
dystrybutora IBM. W tej chwili pracuję jako 
instruktor, prowadzę kursy i szkolenia dla pra-
cowników dużych firm informatycznych, niestety 
głównie poza Rybnikiem. 

Zanim poznał Grażynę, odwiedził Polskę 
dwukrotnie. Po raz pierwszy w 1990 r. kiedy 
wraz z kolegami przejechał od Gdańska 

po Kraków, docierając do czeskiej Pragi. 
— To był mój pierwszy kontakt z Polską. Wtedy 
bardzo polubiłem wasz kraj, ale przez myśl mi 
nie przyszło, by zostać tu na stałe. Rok później 
uczestniczył w spotkaniu z papieżem Janem 
Pawłem II podczas Światowego Dnia Młodzie-
ży w Częstochowie. Co ciekawe, wraz z grupą, 
z którą wtedy jechał na Jasną Górę, nocował 
w hotelu „Olimpia” w Kamieniu. — Nigdy 
bym wtedy nie pomyślał, że za kilka lat, kilkaset 
metrów stąd będzie stał mój dom.

Dzisiaj Laurent Nal ma wielu przyjaciół na 

Śląsku. Twierdzi, że od początku świetnie się tu 
czuł i nie miał większych trudności z integracją. 
Jedynym minusem była drastyczna zmiana kli-
matu, która długo odbijała się na jego zdrowiu. 
Niezwykle ceni Ślązaków za ich przywiązanie 
do własnych korzeni i za dumę, z jaką mówią 
o śląskości: — To wspaniałe, że bycie Ślązaka-
mi, nie przeszkadza wam być stuprocentowymi 
Polakami. Docenia też tradycje i przywiąza-
nie Ślązaków do spraw religii. Podobnie jak 
nasi pozostali rozmówcy, mówi o oddaleniu 
Francuzów od kościoła: — Polacy nie wstydzą 
się wiary i katolickich wartości. We Francji jest 
inaczej. Jeszcze dziesięć lat temu być praktyku-
jącym katolikiem było rzeczą wstydliwą. Dzisiaj 
dostrzegam pewne zmiany w podejściu moich 
rodaków do wiary, a nawet swoistą tęsknotę za 
tradycją. Moi rodzice, którzy, jak twierdzą nie są 
„filarami kościoła” starają się przy okazji świąt 
wracać do obrzędów czy wspólnego celebrowania 
posiłków, a to z pewnością łączy całą rodzinę. 
Zaznacza jednak, że religijność Polaków, która 
jego zawsze zachwycała, innych Francuzów 
mogłaby nieco drażnić: — Kiedy przyjechałem 
do Polski zobaczyłem pełne kościoły, spotykałem 
ludzi wielkiej wiary, którzy na co dzień czytają 
biblię. To było niesamowite... Niestety, z czasem 
dostrzegłem, że ta religijność nie zawsze idzie 
w parze ze zrozumieniem wiary czy zachowaniem 
w codziennym życiu.  Ale przecież nie chodzi 
o to, by oceniać to, co inni mają w sercu...  

Choć może wydać się to dziwne, decyzja 
o opuszczeniu ciepłej i pełnej słońca Mar-
sylii na rzecz „czarnego” Śląska nie była dla 
niego trudna. Południe Francji, a Prowansja 

Laurent Nal z synami  
Józiem, Tomkiem, 
Mateuszem i Filipem.
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w szczególności, to niezwykle radosne miejsce. 
Prowansalczycy potrafią korzystać i cieszyć się 
z życia. — Słońce, morze, wspaniała przyroda, 
dobre jedzenie i wino – to wszystko sprawia, 
że jesteśmy pogodni, lubimy tańczyć i śpiewać. 
Przyznaje, że Śląsk bardzo różni się od Pro-
wansji, a Ślązacy w pierwszym kontakcie mogą 
wydawać się bardziej zdystansowani. — Klimat 
w Polsce jest fatalny, ale wasze serca są ciepłe. 
Charakter Ślązaków doskonale określają słowa 
piosenki Jacques’a Brela pt. „Ludzie północy” 
– „...Ludzie północy mają w sercach słońce, 
którego nie mają na zewnątrz...”. Wyjazd do 
Polski był dokładnie przemyślany. Laurent 
przyznaje, że nawet przez chwilę nie żałował 
podjętej decyzji. Chciał być blisko ukochanej 
osoby, zawsze marzył o tym, by założyć stabilną 
rodzinę, a gdy poznał Grażynę, wiedział, że  
z nią będzie to możliwe. — Oczywiście brakuje 
mi rodziców, morza i słońca, ale jest to naturalna 
tęsknota, a nie coś, co paraliżuje i nie pozwala 
mi cieszyć się tym co mam. A mam naprawdę 
sporo – dobrą pracę, szczęśliwą rodzinę, czterech 
synów, do których już wkrótce dołączy następny... 
— to wszystko jest powodem do radości. 

Bliscy Laurenta Nala, który wciąż mieszkają 
w Marsylii, przyjeżdżają do Polski przy okazji 
rodzinnych uroczystości. Jego rodzice pocho-
dzą z Algierii Północnej. Miasto, w którym 
mieszkali pełne było Hiszpanów, dlatego na 
świątecznym stole w rodzinnym domu Lauren-
ta, obok potraw kuchni francuskiej, pojawiały 

się też specjały rodem z Hiszpanii i Algierii. 
Wielonarodowe menu uzupełniały typowo 
francuskie zwyczaje. W niedzielę wielkanoc-
ną dzieci szukały w ogrodzie czekoladowych 
przysmaków, a zgodnie z prowansalską trady-
cją, niezwykle silną jeszcze na początku XX 
wieku, podczas mszy św. w Niedzielę Palmową 
trzymały palmy z czekoladkami zawieszonymi 
na gałązkach. Dzisiaj do smakołyków znanych 
z marsylskiego domu dołączyły potrawy kuchni 
polskiej. Laurent przyznaje, że jego matka, 
która uczyła gotować innych, przyzwyczaiła go 
do kulinarnej odwagi: — Znam i lubię polskie 
zupy i bigos. Oprócz niedzieli, kiedy na stole 
obowiązkowo pojawia się rosół z makaronem, 
jemy bardzo różne dania. Poza tym wystarczy, że 
do polskich potraw dodam trochę oliwy z oliwek 
i już wszystko mi smakuje. 

Laurent, który świetnie mówi po polsku, 
stara się angażować w życie lokalnej społecz-
ności. W grudniu ub. roku był pomysłodawcą 
szopki, która za sprawą mieszkańców Kamienia 
stanęła na Rondzie Ukraińskim. Przyznaje, że 
bardzo lubi Rybnik, choć paradoksalnie, odkąd 
mieszka w Kamieniu, stracił bliższy kontakt 
z naszym miastem. — Od kiedy przestałem 
pracować w Centrum Kształcenia Inżynierów, 
rzadko bywam w centrum miasta. Pracuję  
w Katowicach, Krakowie i Warszawie, tam też 
mam wielu znajomych. Oczywiście staram się 
czytać lokalną prasę, by wiedzieć, co dzieje się 
w Rybniku, ale bardzo żałuję, że te kontakty 

są tak znikome. Nawet jadąc do Katowic, do 
pociągu wsiadam w Leszczynach... Okazją do 
zwiedzenia miasta są oczywiście wizyty francu-
skich przyjaciół. Pokazuje im rybnicki Rynek, 
oprowadza po Rudach, Pszczynie i Krakowie, 
zaprasza w góry. Ostatnio odkrył kilka inte-
resujących miejsc w okolicach Żor, gdzie co 
sobotę zabiera synów: — Organizujemy tam 
rodzaj mini–klubu dla dzieci. Spotykamy się  
u kolegi, który specjalnie w tym celu przygotował 
i wyposażył niewielki pokój. Niejednokrotnie 
mamy pod opieką kilkanaścioro dzieci, które 
świetnie się tu bawią, a my bawimy się razem 
z nimi – budujemy armaty, niszczymy zamki,  
a w ogrodzie konstruujemy obozowisko imitujące 
obóz Asterixa...

Pierwsze skojarzenia Laurenta ze Śląskiem 
nie były zachęcające. Kiedy chodził do szkoły  
w Marsylii, nauczyciel pokazywał mapę Europy, 
na której zaznaczono dwie czarne plamy: — To 
było niemieckie Zagłębie Ruhry i Górny Śląsk. 
Tłumaczono nam, że to najbardziej zanieczyszczo-
ne miejsca w Europie. Jakże byłem zadowolony  
z tego, że mieszkam w Prowansji, gdzie mistral 
(porywisty wiatr na południu Francji – przyp. red.) 
co jakiś czas wszystko dokładnie wymiata! Cieszy-
łem się, że nigdy w życiu nie będę musiał postawić 
stopy w takim miejscu. A dzisiaj?... Dzisiaj cieszę 
sie, że tu żyję. Los bywa przewrotny...

Rozmawiała: 
Dominika Ingram–Nowaczyk

Już po raz trzeci Powiatowa i Miejska Biblioteka  
Publiczna w Rybniku bierze udział w międzynarodowej  
„Nocy z Andersenem” zainicjowanej przez bibliotekarzy 
czeskich. 

Nazwa imprezy przypomina o święcie książki dziecięcej, które ob-
chodzone jest na całym świecie 2 kwietnia, dla upamiętnienia urodzin 
duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Jej celem jest 
promowanie czytelnictwa wśród dzieci, zwiększenie zainteresowania 
książką i biblioteką, aktywizacja twórcza najmłodszych i możliwość 
nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów. 

W tym roku chęć udziału w imprezie zgłosiło 410 bibliotek z Czech, 
Polski, Słowacji i Węgier, w tym Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Rybniku, która wspólnie z Radą Dzielnicy Śródmieście zaprasza 28 
marca do udziału w „Nocy z Andersenem”. Dzieci w wieku 7–12 
lat mieszkające w Rybniku i powiecie rybnickim, chcące wziąć udział 
w imprezie, proszone są o zgłoszenie wraz z opiekunem do PiMBP, 
ul. Ks. J. Szafranka 7, do Oddziału dla Dzieci, w celu wypełnienia karty 
zgłoszeniowej. Termin ich przyjmowania upływa 26 marca. Wszelkie 
informacje dostępne są na stronie internetowej biblioteki www.rybnik.
biblioteka.pl lub telefonicznie 32/42 36 002, w. 406 lub 425. 

A atrakcji z pewnością nie zabraknie – będzie przedstawienie oparte 
na motywach baśni H. Ch. Andersena „Calineczka”, „Wizerunek, jak 
z baśni” czyli konkurs na artystyczny makijaż i fryzurę, korzystając  
z „wehikułu czasu” dzieci  przeniosą się do epoki pisarza, „poCzatują” 
z uczestnikami podobnych spotkań i poszukają bibliotecznych skarbów. 
Aż szkoda, że ma się już te naście lat…                                          (S)

Spędź noc z Andersenem

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 23

http://www.rybnik.biblioteka.pl
http://www.rybnik.biblioteka.pl


Witaj w moim kraju…
Kolumbię wspomina z sentymentem. To wła-

śnie tam spędził 8 wyjątkowych miesięcy – sporo 
zobaczył, choć, ze względów bezpieczeństwa 
nie dotarł do wielu miejsc, niedostępnych dla 
turystów, jak rzeka pięciu kolorów znajdująca 
się na terytorium partyzantki, w samym sercu 
dżungli. Żałuje, że jej nie widział, zobaczył za 
to … wyjątkowy i dynamiczny taniec, odmienny 
od tego, jaki przez 16 lat doskonalił w zespole 
„Przygoda”, do którego trafił jeszcze jako 
przedszkolak. Tancerz z zamiłowania, anglista 
z wyboru, po ukończeniu Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Raciborzu wy-
jechał do Kolumbii. Chciał wprawdzie dotrzeć 
do Argentyny lub Brazylii, ostatecznie jednak 
w ramach praktyk międzynarodowej organizacji 
studenckiej AIESEC, pojechał do Cali – świa-
towej stolicy salsy. — Widziałem, że również tam 
będę tańczył, ale myślałem, że będzie to folklor 
kolumbijski — wspomina instruktor tańców 
ludowych A. Piecha. — Jednak okazało się, 
że zafascynował mnie folklor miejski Cali. Nie 
sposób było bowiem przejść obojętnie obok 
jednej z 80 największych szkół salsy działa-
jących w tym mieście, a A. Piecha wspólnie 
z grupą znajomych wybrali prestiżową placówkę, 
znaną dziś pod nazwą „Balet narodowy miasta 
Cali”, posiadającą certyfikat uprawniający do 
reprezentowania Cali i Kolumbii na świecie. 
— Wiedziałem, że to szansa, którą muszę wyko-
rzystać — mówi A. Piecha o decyzji związania się 
również z inną szkołą, tym razem specjalizująca 
się w „Rueda de Casino” czyli kubańskiej od-
mianie salsy, tańczonej po kole.      

Z kulturą latynoamerykańską A. Piecha 
miał do czynienia już wcześniej, również dzięki 
„Przygodzie”, z którą występował w Peru. Poznał 
też wiele osób z Ameryki Łacińskiej, wiedział 
więc czego może się spodziewać po przyjeździe 
do Kolumbii. — Mimo, iż Polska i Kolumbia 
pozostają w nurcie chrześcijańskim, widać spore 
różnice, choćby w postrzeganiu świąt czy celebracji 
mszy świętej, jakże innej od naszej. Nie znajdziemy 
tam tak mocno zaakcentowanego pojęcia sacrum. 

To inna kultura odbierania religii – nie gorsza, ani 
nie lepsza; po prostu inna. W Kolumbii spędził 
zamerykanizowane święta Bożego Narodzenia 
oraz karnawał. A ten, to dwie największe im-
prezy – „Carnaval de Barranquilla” na północy 
kraju oraz „Feria de Cali”, w której uczestniczył. 
A. Piecha podziwiał imponującą „cabalgatę” 
czyli przejazd konnych ulicami miasta oraz 
jeden z największych festiwali tańca – światowe 
mistrzostwa salsy w stylu kolumbijskim. Mógł, 

ale nie zdecydował się na udział w imprezie, 
organizowanej głównie dla „Caleños” czyli 
mieszkańców Cali, w czasie której wybierane są 
najlepsze pary oraz soliści, głównie mężczyźni. 
„Caleños” mają renomę najlepszych tancerzy 
w Ameryce Łacińskiej. 

— Kolumbijczycy są niezwykle przyjaźni 
i serdeczni, mówią: „Witaj w moim kraju”. Do-
ceniają obcokrajowców, których nie odstraszyła 
zła opinia o Kolumbii, ukształtowana w oparciu 
o filmowe kartele narkotykowe. A to bzdury, które 
jednak wpływają na niską samoocenę tamtejszych 
mieszkańców — podkreśla A. Piecha. — Stąd 
też szanują wszystkich, którzy przyjeżdżają do 
Kolumbii, aby poznać ich język i kulturę mającą 
tak wiele do zaoferowania czy uczyć ich dzieci, 
tak jak to było w moim przypadku – uczyłem 
języka angielskiego w tamtejszej szkole. Był to 
przedsmak tego, co A. Piecha robił po powrocie 
do kraju. Dziś uczy w gimnazjum w Jejkowicach 

oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Ob-
cych. Uczy też … salsy. 

Smakowity taniec
Kolumbijski styl salsy przez wiele osób uwa-

żany jest za najtrudniejszy, przeznaczony dla 
zaawansowanych tancerzy. — Z pewnością jest 
najdynamiczniejszym stylem, ale też najlepiej od-
daje muzykę salsową. Oczywiście moim zdaniem 
i Kolumbijczyków oczywiście. Posiada elementy, 

które nie występują w żadnym z pozostałych 
styli — mówi A. Piecha i wyjaśnia, że w salsie 
kolumbijskiej idzie o zgranie muzyki i tance-
rzy, mniejszą wagę przykłada się do obrotów. 
— Tańczącym pozostawia się sporą swobodę. 
Jest miejsce na własną interpretację muzyki, 
a nie samego rytmu, jak w innych stylach. Salsa po 
hiszpańsku oznacza sos, ale też wdzięk i grację. 
W tańcu tym stawia się na naturalność ruchów, 
a nie na wyuczoną choreografię, a takie, niestety, 
są tryby nauczania w trakcie typowych kursów 
tańca. Tymczasem, jak mówi A. Piecha, salsa to 
nie tylko taniec – to sposób na życie, kultura, 
klimat otwartości, energia… 

— Bailas como Caleño –
– tańczysz jak prawdziwy Caleño — usłyszał 

w Kolumbii. Z taką cenzurką mógł myśleć o re-
alizacji swoich marzeń. Po powrocie do Rybnika 

Pasjonaci są wśród nas 

Przyprawione salsą

Zwykle uczniowie są przekonani, 
że  o  nauczyc ie lach wiedzą 
wszystko. Widują ich codziennie, 
znają słabości i przyzwyczajenia. 
Czasem jednak „gość” spod 
tablicy potrafi zaskoczyć. Tak 
jak anglista Aleksander Piecha, 
który po opuszczaniu szkolnych 
murów, zmienia się w… mistrza 
kolumbijskiej salsy. — Nie wiem, czy 
uczniowie wiedzą czym się zajmuję — 
zastanawia się rybniczanin, który 
tańca uczył się od najlepszych, 
w odległej Ameryce Południowej. To 
sprawiło, że postanowił doprawić 
swoje życie odrobiną salsy…

Aleksander Piecha podczas jednego z występów. 
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i  ukończeniu anglistyki na uniwersytecie, zde-
cydował się na otwarcie szkoły tańca. Zajęcia 
w ośrodku „Bushido” (www.salsa.rybnik.pl) 
najpierw odbywały się raz w tygodniu, a zain-
teresowanie było niewielkie. Teraz wspólnie 
z Beatą Mandrysz uczą salsy w 3 grupach za-
awansowania, 4 dni tygodniowo, a wśród kursan-
tów są i tacy, którzy tańczą od początku istnienia 
placówki, czyli już cztery lata. Najwięcej jest 
studentów i 30-latków; brakuje licealistów czy 
gimnazjalistów, nad czym A. Piecha ubolewa. 
— W Rybniku działają 4 szkoły tańca. Istnieją: 
„Przygoda”, grupy taneczne przy Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, elektrowni Rybnik, na Nowinach oraz 
wysokiej klasy formacje break-dancowe i ośrodki 
kulturalne w rybnickich dzielnicach. Jest więc wie-
le osób, które interesują się tańcem, ale, niestety, 
na parkietach tego nie widać. Na dyskotekach 
mamy za to podpitą młodzież, która kołysze się 
z papierosem i piwem w rękach, a to zupełne za-
przeczenie idei tańca. A. Piecha szacuje, że jego 
szkołę opuściło już ok. 250 osób, ma nadzieję, 
że nie zapomnieli o salsie. — Wciąż niestety 
pokutuje u nas tryb kursów. Zainteresowani chcie-
liby w 3 miesiące nauczyć się wszystkiego, a to 
niemożliwe. Dopiero po jakimś czasie można zro-
zumieć muzykę salsy. To forma jazzu i jeżeli ktoś 

nie jest osłuchany 
z takim brzmie-
niem, będzie mu 
trudno, a w salsie 
kolumbijskiej na-
leży interpretować 
wokal i tańczyć 
pod ścieżkę in-
strumentów. Ale 
gdy raz pojmie się 
ten rodzaj muzy-
ki, na długo staje 
się tym jedynym. 
S t ą d  p e w i e n 

kłopot, mimo iż, jak mówi A. Piecha, krok 
podstawowy salsy można opanować w 10 minut. 
Jednak apetyt uczących szybko rośnie, więc ob-
rót, który jeszcze miesiąc temu był fantastyczny, 
z czasem staje się banalny.

 Najlepsi tancerze trafiają do grupy „Los Pa-
changueros”, która reprezentuje rybnicką szkołę 
na zewnątrz i uczestniczy w festiwalach salso-
wych i warsztatach. Rybniczanie występowali już 
m.in. podczas międzynarodowego „Carnaval de 
slasa” Izy i Jose Torresów, krakowskiego Cry-
stal Party w Wieliczce, cieszyńskiego festiwalu 
studenckiego czy częstochowskiego „1st Salsa 
Connection Party”. Rybnicka szkoła salsy jest 
jedyną w Polsce uczącą stylu kolumbijskiego, 
stąd też A. Piecha angażuje się w promocję tego 
kraju – prowadził już warsztaty w Warszawie, 
zorganizowane m.in. przez ambasadę Kolumbii 
w Polsce, a na jego zaproszenie do Rybnika 
przyjechała Kolumbijka, która dzieliła się swo-
imi umiejętnościami tanecznymi. — Otwierając 
szkołę chciałem nie tylko kultywować kulturę Cali 
i Kolumbii, ale i „rozruszać” Rybnik — mówi 
A. Piecha, co powoli mu się udaje. Potwierdzają 
to cieszące się popularnością „salsoteki” w ryb-
nickim „Kulturalnym Clubie”, organizowane 
w każdą środę. A. Piecha tłumaczy, że taniec to 

nie sport, dlatego sukcesów nie mierzy ilością 
zdobywanych tytułów, ale umiejętnościami jego 
podopiecznych. A ci dają powody do dumy, jak 
podczas ostatniego konkursu w „KC”, kiedy 
para, która tańczy dopiero 3 miesiące awanso-
wała do półfinału. — Można się bawić salsą, to 
dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu. — do-
daje A. Piecha. — Ważne, by partner rzeczywiście 
prowadził partnerkę, która w tańcu też daje coś 
z siebie, bo tylko wtedy taniec jest żywy. Kolejny 
nabór do szkoły planowany jest na przełomie 
marca i kwietnia. Warto się rozsmakować… 

„Raz na ludowo” 
— Marzy mi się sekcja tańca narodowego 

w Rybniku. Polskie tańce w formie towarzyskiej… 
— planuje. W Polsce odbywa się 14 turniejów, 
podczas których tańczy się oberki, mazury czy 
kujawiaki, ale jak mówi A. Piecha, tańce naro-
dowe nie przebijają się do szerszej świadomości. 
Niestety, również popularne programy rozryw-
kowe nie propagują narodowych tańców, a szko-
da… — Z pewnością wszyscy chętnie zobaczyliby 
tak profesjonalnie przygotowane występy — prze-
konuje A. Piecha. — W latynoskich edycjach 
„Tańca z gwiazdami” zrezygnowano z tańców 
obcych tamtej kulturze, opierając się m.in. na 
salsie, merengue czy bachata. Kierując się tą samą 
zasadą, również u nas należałoby spopularyzować 
polskie tańce narodowe, zważywszy, że jurorom 
„Tańca z gwiazdami” nie są one obce. 

Na tańce narodowe A. Piesze wciąż brakuje 
czasu. Nie przestaje jednak marzyć, również 
o salsie. Wzorem Warszawy i Wrocławia chciałby 
zorganizować w Rybniku festiwal z udziałem 
artystów z Kolumbii i Hiszpanii oraz rozpro-
pagować w całej Polsce styl kolumbijski. Warto 
przecież nadać smak naszemu życiu. Może przy-
prawić wyjątkowym „sosem”, by nie było takie 
mdłe?                                                              (S)

„Salsoteki” cieszą się dużym zainteresowaniem miłośników tego tańca.  Zdjęcia: arch. pryw.

Miłośnicy sztuki nie mają powodów do narzekań, bo 
rybnickie galerie prześcigają się w propozycjach…

Jeszcze do 31 marca w „Galerii Dworek” swoje prace 
prezentuje Maciej Ossian Kozakiewicz, rybnicki nauczyciel, 
który dorastał w „stolicy polskich artystów”, co odbiło się 
na jego twórczości. Krakowskie kamienice malowane paste-

lami i akwarelą, opowiadają kolejne (nie)zwyczajne historie 
autora. Wystawa zatytułowana jest „Przemijanie podwórek”. 
Z kolei w „Galeria Jasna” w Powiatowej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej swoje fotografie wystawia Agnieszka 
Jaros „Nargit”, w których w swoich pracach skupia się na 
człowieku, jego emocjach i uczuciach, skrywanych skrzętnie 
przed światem. Ekspozycja zatytułowana jest „Opowieść 
życia”, a można ją oglądać do 12 kwietnia. 

Do końca marca miłośnicy podróży mają możliwość zo-
baczyć… Himalaje. Wszystko za sprawą kolejnej z wystaw, 
tym razem w Galerii Rybnickiego Centrum Kultury. 
„Mieszkańców himalajskich dolin” uchwycili w obiektywie 
swoich aparatów podróżnicy Katarzyna i Andrzej Mazur-

kiewiczowie, którzy od 15 lat zajmują się profesjonalnymi 
pokazami slajdów, co udowodnili również w Rybniku (patrz 
również zapowiedzi RCK, str. 35). 

Z kolei już poza naszym miastem, ale z udziałem rodzi-
mych twórców, w Galerii w Jankowicach, od 14 marca 
prezentowana jest wystawa „Bez ściany między nami”, 
na której znaleźć można m.in. wyroby ceramiczne, obrazy, 
witraże i prace tkackie. Ich autorami są uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej Nr 1 i 2 w Rybniku, podopieczni 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 
oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku i Szkoły 
Podstawowej w Świerklanach. Organizatorami wystawy są 
Szkoła Podstawowa w Świerklanach i Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warsztat 
Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku. Honorowy patronat nad 
ekspozycją objęli prezydent miasta i wójt gminy Świerklany. 

Jest więc z czego wybierać. Pora zatem na wizytę w galerii, 
a najlepiej w galeriach… 

(S)

Wystawa za wystawą…
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Odcinek pierwszy 
– kierunek wschód…

— Podróżowanie po świecie to najlepszy uni-
wersytet na naszym globie — mówi Sylwia. A wie 
co mówi… Swoją życiową przygodę rozpoczęła 
w maju ub. roku wyruszając z Polski przez Ukra-
inę, Rosję, Mongolię, do Chin. Z Hong–Kongu 
poleciała do Anglii, czego nie planowała, 
a stamtąd do Maroka. Na Wigilię zdążyła wrócić 
do Polski, skąd już po świętach poleciała do 
Meksyku, a stamtąd – do Ameryki Środkowej 
– Belize i Gwatemali… W najbliższych planach 
ma jeszcze zwiedzenie Salwadoru, Hondurasu, 
Nikaragui, Kostaryki i Panamy, skąd zamierza 
dotrzeć do Ameryki Południowej, bo jak mówi, 
wciąż jest „głodna świata”. Aby zaspokoić apetyt 
na poznawanie nowych ludzi i stawianie stóp na 
kolejnych kontynentach naszego globu, musiała 
zrezygnować z wielu rzeczy. Sporo zawdzięcza 
też swoim rodzicom, którzy od najmłodszych lat 
przekonywali ją, że zawsze istnieje jakieś wyjście, 
nawet z najtrudniejszych sytuacji, a w podróży 
dookoła świata to niezwykle cenna rada. 

Maj 2007. Plecak z polskim proporczykiem, 
przyczepioną karimatą i małym namiocikiem 
już czeka na wyprawę. A w nim niewiele ubrań, 
solidne, lekkie obuwie oraz niczego sobie sanda-
ły, a także lekarstwa. No i dokumenty: paszport 
i żółta książeczka szczepień. — Plan podroży 
był, ale wiedziałam, że trasa się zmieni… Kiedy 
dotarłam na Ukrainę, przypomniały mi się czasy 
gdy byłam tutaj z rodzicami – jakby nic się nie 
zmieniło, wszystko szare i brudne, ulice nie wy-
glądają ciekawie, a autobus którym dojechałam 
do centrum Lwowa ledwo się poruszał. Ale ludzi 
bardzo interesuje polska podróżniczka, a napo-
tkany profesor, wykładowca lwowskiej uczelni 
ocenił: — My, lwowianie jesteśmy dumni z takiej 
Polki. Te słowa dodały Sylwii otuchy… Ponadto 
w „Gazecie Lwowskiej” ukazał się jej artykuł na 
temat jej planów podróży dookoła świata... 

Z Lwowa do Kijowa dotarła pociągiem, 
w najtańszej klasie, więc… było wesoło, a po-
dróżowała wspólnie z Amerykanką z Kalifornii, 
która na Ukrainie jest wolontariuszką. Kupienie 
biletu kolejowego z Kijowa do Moskwy do najła-
twiejszych nie należy. — Po 15 minutach stania 
w kolejce, nagle przed nosem zobaczyłam tablicz-
kę z napisem „przerwa”. Ustawiłam się do następ-
nej kolejki i to samo – „przerwa”. I tak cztery razy, 
a ilość osób nie maleje. Zapolowałam wreszcie na 
szczęśliwe okienko i udało się — wspomina Syl-
wia. Tak dojechała do Moskwy, gdzie pojawiła 
się w radiu „Głos Rosji”, do którego zaproszono 
ją jeszcze w Polsce. — Plac Czerwony w Moskwie 
robi spore wrażenie, odmienne od tego jakie 
odczuwa się patrząc na drapacze chmur. No i ta 
specyficzna atmosfera miasta — ocenia. 

Czerwiec. Kolej transsyberyjska. — Kupienie 
biletu graniczy z cudem, przydałaby się znajomość 
języka rosyjskiego. Szkoda, że nauka tego języka 
w szkole podstawowej nie trwało zbyt długo, więc 
byłam zdana na język polski, angielski i francuski, 
zupełnie tam nieprzydatny — opisuje Sylwia. Bilet 
w cenie 2.500 rubli (równowartość 100 dolarów 

amerykańskich) pomogła kupić 
jedna z młodych Rosjanek. 

— W godzinach wieczornych 
wszyscy podróżni ustawili się 
przed wagonami. Już widać 
łóżka i stoliki – nasz mały dom 
podczas 4–dniowej podróży. 

Atmosfera wśród podróżują-
cych jest zupełnie inna niż w Pol-

sce – wszyscy się znają. Dlaczego? 

Bo z sobą rozmawiają, 
nikt nie ma słuchawek 
w uszach, oni chcą za-
wierać nowe znajomości, 
bo na tym polega podróż. 
Sylwia wiele słyszała 
o „kolei transsyberyjskiej”, ale na własnej skórze 
chciała się przekonać, na ile te opowieści są praw-
dziwe. Podróżowała w najtańszej klasie, co nie 
znaczy najgorszej: — Długi przedpokój, po dwóch 
stronach łóżka sypialne. Każdy otrzymuje białą, 
czystą pościel. Tym mnie zaskoczyli – czystością 
i bezpieczeństwem. W każdym wagonie znajduje 
się też samowar z gorącą wodą, która jest dostępna 
przez całą podróż. Jeszcze nie zdążyłam się rozpa-
kować, a już wszyscy się witają, jak wielka rodzina. 
Nie spotkałam się z taką sytuacją nigdzie na świe-
cie. Wspólne rozmowy toczą się w wielu językach, 
a podróż upływa na grze w statki, szachy, warcaby 
czy karty. — Wszystkie historie, które usłyszałam 
na temat Kolei Transsyberyjskiej były nieprawdziwe. 
Zachęcam wszystkich do podróży…. 

Ciąg dalszy nastąpi…
Chcesz wiedzieć co Sylwia robiła nad 

Jeziorem Bajkał, jak została aresztowana 
i zderzyła się z rosyjskim wymiarem sprawie-
dliwości i jaki smak ma kumys serwowany 
w mongolskiej jurcie? Czytaj w kolejnym nume-
rze „GR”. Podróżuj z „Sylwią przez świat…”
(O Sylwii Bobrzyk pisaliśmy również w ubiegło-
rocznym, lutowym numerze GR, gdzie opisywali-
śmy jej podróż dookoła Stanów Zjednoczonych).          

(S)

Trzeci dzień podróży Koleją 
Transsyberyjską do Irkucka. 
Samowar w pociągu. 

Zdjęcia: arch. S. Bobrzyk.
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Tony Halik w spódnicy
Brzmi to nieprawdopodobnie, a jednak… Trzydziestoletnia rybniczanka Sylwia 

Bobrzyk w pojedynkę przemierza świat! W trakcie trwającej od miesięcy samotnej 
podróży, dotarła już do wielu miejsc, o których część z nas nawet nie marzy. Ona 
się odważyła. Właśnie przebywa w Gwatemali, gdzie znalazła czas, by opisać 
dotychczasowe etapy podróży. Swoimi wrażeniami postanowiła podzielić się również 
z naszymi czytelnikami. A więc zaczynamy wyprawę „z Sylwią przez świat …”. 

Sylwia przed Cerkwią Wasyla Bło-
gosławionego w Moskwie.
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Dzień Myśli Braterskiej obchodzili 
również rybniccy harcerze. Z tej okazji 
wykonali piękne kartki (wiemy, bo też 
dostaliśmy – red.) z życzeniami i wysłali do 
przyjaciół w kraju i za granicą, przekazując 
oprócz życzeń posłannictwo przyjaźni i 
braterstwa dla całego świata.

Dla Hufca Ziemi Rybnickiej okazją do zorgani-
zowania spotkania pokoleń był jubileusz 80–lecia 
powstania 13. Drużyny Harcerskiej w Gotartowicach, 
gdzie pamięć harcerzy, którzy zginęli w okresie 
okupacji jest wciąż żywa. W uroczystościach wzięli 
udział harcerze i harcerki z Gotarto-
wic, władze hufca z z komendantką 
phm. Iloną Stasiak, władze dzielnicy z 
przewodniczącym Zarządu  Leszkiem 
Kuśką, reprezentacje drużyn i kręgi 
hufca. Na apelu prowadzonym przez 
obecnego drużynowego 13 RDH 
„Bratnie Dłonie” dh pwd. Łukasza 
Trzebunię, odczytano list pochwalny 
naczelniczki ZHP dla dh Anny Popek, 
drużynowej 34 DH „Watra”.

Spotkanie z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej odbyło się również 
w Gaszowicach, a organizatorem 
harcerskiego kominku była 27 DH 
„Pogodne Serca” i Krąg Starszyzny 
z Gaszowic. Śpiewano stare i nowe 
harcerskie piosenki, wspominano 
obozy organizowane w latach 40., 
a piękna prezentacja pokazała, co w drużynie 
dzieje się współcześnie. Spotkanie zakończyło 
się efektownym pokazem żonglerki ogniem 
w wykonaniu dh. Roberta Masarczyka. Komen-
da Hufca dziękuję Urzędowi Miasta Rybnika 
i Urzędowi Gminy Gaszowice za pomoc finansową 
w zorganizowaniu Dnia Myśli Braterskiej w ra-
mach realizacji programów „Harcerska Służba” 
oraz „Z kulturą za pan brat”. 

Jedną z organizacji wspierających Hufiec Ziemi 
Rybnickiej jest Rada Przyjaciół Harcerstwa, której 

przewodniczącym na niedawnym zebraniu po raz 
drugi  wybrano ks. dziekana Franciszka Skórkiewi-
cza. (Na posiedzeniu tym ks. Fr. Skórkiewiczowi oraz 
redaktor naczelnej „GR” została wręczona odznaka 
„Za zasługi dla rybnickiego hufca”. Uhonorowanie 
naszej redakcji przez harcerzy bardzo sobie cenimy 
i dziękujemy). W skład jej zarządu weszli również 

wiceprezydent Ewa Ryszka, Janina Grossek 
ze Starostwa Powiatowego, dyrektor SP 22 Marek 
Lipiński, pracownik Kuratorium Oświaty Jan Bo-
chenek, przewodniczący zarządu dzielnicy Gorta-
towice, wójt gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk 

i ks. Rafał Śpiewak z parafii Matki Boskiej Bolesnej, 
posiadający stopień instruktorski przewodnika, 
który będzie również pełnił funkcję duszpasterza 
środowiska harcerskiego.

Rada Przyjaciół Harcerstwa to organizacja mają-
ca kilkudziesięcioletnią tradycję, a po raz pierwszy 
w Rybniku powołano ją na początku lat 20., w momen-
cie tworzenia się rybnickiego hufca. Dziś jej głównym 
zadaniem jest pomoc organizacyjna w budowie Domu 
Zucha w Wapienicy, największego od kilku lat przed-
sięwzięcia inwestycyjnego hufca, finansowanego ze 

środków przekaza-
nych kilku lat temu 
rybnickim harce-
rzom przez miesz-
kających w Szkocji, 
nieżyjących już dziś, 
Klarę i Stanisława 
Szymańskich, zwią-
zanych przed wojną 
z rybnickim harcer-
stwem. Rada wspiera 
też działania statuto-
we hufca, pomagając 
m.in. w pozyskiwaniu 
funduszy na wszel-
kiego rodzaju akcje 
czy okolicznościowe 
obchody.            (r)

Zamiast Fiskusowi 
daj Rybnickiemu Harcerzowi

1% DLA ZHP 
CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ
KRS 0000273051

Prosimy o określenie celu wpłaty 
przez wpisanie 

Hufiec Ziemi Rybnickiej 
w rubryce „Inne informacje, w tym 
ułatwiające kontakt z podatnikiem” 
(poz. 135 – PIT–28, poz. 311 – PIT–
–36, poz. 107 – PIT–36L, poz. 123 

– PIT–37, poz. 59 – PIT–38). 

Związek Harcerstwa Polskiego 
to najstarsza, nieprzerwanie dzia-
łająca, a dziś w Polsce największa, 
organizacja dzieci i młodzieży, zrze-
szająca 148 tysięcy osób. To ruch 
społeczny, który postawił przed sobą 
trudne zadanie kształtowania posta-
wy i charakteru młodego człowieka, 
wychowywanie go i wspieranie we 
wszechstronnym rozwoju, zgodnie 
z harcerskimi wartościami takimi jak 
patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, 
służba, wiara, praca, sprawiedliwość, 
wolność i pokój. Wartości te zapisane 
są w Obietnicy i Prawie Zucha oraz 
Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, 
a znajdują odbicie w tworzonej przez 
dziesiątki lat historii i kulturze organi-
zacji. Zmiany ustrojowe nie pozostały 
na nią bez wpływu – w 1989 roku 
powstała organizacja alternatywna 
– Związek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej, odwołująca się wprost do trady-
cji polskiego skautingu lat 1918–1939, 
z pominięciem i krytyką PRL–owskie-
go okresu działalności ZHP. Dziś dla 
młodzieży różnice ideowe nie maja 
większego znaczenia i obie organi-
zacje, wraz ze wszystkimi skautami 
na świecie obchodzą 22 lutego 
Dzień Myśli Braterskiej, na pamiątkę 
daty urodzin twórcy światowego 
skautingu Roberta Baden–Powella. 
A dodajmy, że co cztery lata – 29 
lutego – przypada Dzień Zucha.  

Hufiec Związku Harcerstwa Pol-
skiego Ziemi Rybnickiej im. hm. 
Józefa Pukowca zrzesza 586 osób. 
W jego ramach działa 7 gromad 
zuchowych, 14 drużyn harcerskich 
wielopoziomowych,1 drużyna wę-
drownicza, 2 kręgi instruktorskie 
i 4 kręgi starszyzny. Więcej na stronie 
www.rybnik.zhp.pl 

Po bratersku…

Dzień Myśli Braterskiej w Gaszowicach.                                                              Zdj.: arch. org.

Posiedzenie Rady Przyjaciół Harcerstwa rybnickiego Hufca: (od lewej) ks. 
przewodnik Rafał Śpiewak, hm. Teresa Knura phm. Ilona Stasiak, phm. Jan 
Bochenek i ks. Franciszek Skórkiewicz.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 27



• Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy  • Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy
Urodziny „Mechanika”

W tym roku szkolnym mija 55 rocznica powstania Zespołu Szkół 
Mechaniczno–Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki. W związku z 
tym Rada Pedagogiczna placówki podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku „Me-
chanika”, a w ramach obchodów zaplanowano szereg okolicznościowych 
imprez, również sportowych i edukacyjnych. Część z nich już się odbyła 
– dzień patrona czy bal karnawałowy, część jeszcze przed nami – obcho-
dy światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, dzień sportu oraz 
międzyszkolne konkursy. Kolejny, mający już swoją renomę w regionie, 
zatytułowany „Przygoda z techniką” odbędzie się10 kwietnia. Z kolei 
główne uroczystości 55–lecia ZSM–E zaplanowano na miesiąc czerwiec 
br (szczegóły poniżej). 

Poszukiwany, poszukiwana 
Szukasz fachowców? Daj szansę młodym ludziom na zdobycie 

praktyki i doświadczenia! Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycz-
nych im. T. Kościuszki w Rybniku zwraca się z propozycją współ-
pracy w kształceniu przyszłych kadr pracowniczych.

Rozwój firmy jest nieodłącznie związany z zapewnieniem odpowiedniego 
zaplecza młodych, wykształconych i kreatywnych przyszłych pracowni-
ków. ZSM–E ma spore doświadczenie w tej dziedzinie, gdyż w czasie 
55 lat funkcjonowania wykształcił wielu poszukiwanych na rynku pracy 
fachowców. W związku z tym placówka zwraca się do podmiotów 
gospodarczych Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, z propozy-
cją nieodpłatnego kształcenia w atrakcyjnych zawodach: technik 
elektryk, technik elektronik, technik teleinformatyk, mechanik pojazdów 
samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy, elektryk, elektromechanik, mechanik monter maszyn 
i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, mechanik automatyki 
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, ślusarz. 

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w kształceniu 
w w/w zawodach proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły: 
tel. 032/42 22 776, email:praktyka@zsme.pl. Zapraszamy też do 
odwiedzenia strony internetowej www.zsme.pl. 

ZST nominowany… 
… w programie Certyfikat Jakości „Szkoły Przedsiębiorczości”. 
W ubiegłym roku Zespół Szkół Technicznych przystąpił do programu 

Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. To projekt, którego orga-
nizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie, 
a  celem – nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy eduka-
cyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. 

— Aby uzyskać maksimum korzyści, postanowiliśmy włączyć w nasze działania 
rodziców uczniów, środowisko lokalne, instytucje oraz pracodawców. I chyba się 
udało! Zdobyliśmy najwyższą ilość punktów spośród wszystkich szkół rybnickich, 
które biorą udział w programie, a co najważniejsze, zyskaliśmy nominację 
Szkoły Przedsiębiorczości — mówi koordynator projektu Barbara Kuwaczka. 
Większość działań udało się zrealizować dzięki projektowi „Równy Strat 
w Przyszłość”. — Teraz czeka nas dalsza praca i przystąpienie do kolejnego 
etapu — zapowiada B. Kuwaczka, bowiem proces uzyskiwania Certyfikatu 
Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” jest dwustopniowy – pierwszy etap to 
nominacja, drugi certyfikacja. Trzymamy kciuki za końcowy sukces…

Szanują książki
„Kiedyś na półce dwie książki stały i jedna z drugą tak rozmawiały: 

— Dzieci nas niszczą i nie szanują, ciągną za kartki, czasami rysują… 
— napisał Marcin Maciejewski z SP nr 20, jeden z laureatów re-
gionalnego konkursu „Czego nie lubi książka”. Marcin, wspólnie 
z kolegami i koleżankami znają, niestety, niechlubny los wielu 
książek. Postanowili więc to zmienić. 

A pomocny w tym okazał się konkurs, jaki zorganizowały wspólnie  To-
warzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Rybniku, 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 
„WOM” w Rybniku oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. — Nie 
spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania — mówiła Romana Piecha, 
prezes rybnickiego oddziału TNBSP. Na konkurs napłynęły 402 prace 
autorstwa wychowanków przedszkoli i szkół subregionu zachodniego; 
najwięcej graficzno–plastycznych, najmniej multimedialnych. Były też 
literackie: „(…) Plamy w książkach zatłuszczone, to pamiątki niewzruszone 
po posiłkach i słodyczach, które jadasz tak zazwyczaj (…)” napisała laure-
atka pierwszej nagrody Daria Kuś z SP nr 20 (na zdj.). Mówi, że praca 
nad utworem zabrała jej sporo czasu, ale lubi pisać wiersze, a temat nie 
był trudny, bo sama jeszcze pamięta swoje „książkowe grzeszki”: — Jak 
byłam mała też pisałam po książkach. W taki sposób uczyłam się pisać literki 
— przyznaje nieco zawstydzona Daria, miłośniczka książek przygodow-
ych. — Dziś już wiem, że książka nie lubi jak się ją niszczy, pisze po niej, 
zagina rogi... Nagrodzona w konkursie praca jej autorstwa została poka-
zana na wystawie, jaką otwarto 
w holu Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, gdzie 
wręczono również nagrody 
laureatom. Wśród nich byli 
też inni zdobywcy I miejsc 
z naszego miasta – Sandra Pelc 
ze Szkoły Podstawowej nr 11 
i Aneta Luty z Gimnazjum nr 12, 
autorki prac plastycznych. 

Wielu młodych ludzi już wie 
jak należy się obchodzić z książkami, pora, by dobrych zasad zaczęli prze-
strzegać też inni. „Więc rada taka niech Wam zostanie, Wielką przyjemnością 
jest czytanie!!!” — przekonuje Daria w swoim nagrodzonym wierszu. 

Zaprojektuj znaczek! 
„Piękny jest ten świat” to tytuł konkursu plastycznego or-

ganizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 
w Boguszowicach. Ale myli się ten kto myśli, że to kolejna plastycz-
na inicjatywa, jakich nie brak w rybnickich placówkach.   

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z powiatów rybnickiego, wodzisławskiego, jastrzębskiego 
i żorskiego. Jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na piękno 
otaczającego świata i promocja kierunków zawodowych prowadzonych 
w Technikum nr 6, bo jego przedmiotem jest… projekt znaczka pocztowe-
go, który powinien zawierać motyw otaczającego nas krajobrazu lub moty-
wy przyrodnicze (pomniki przyrody, okazy chronione…). Każdy uczestnik 
może zgłosić do konkursu jedną, wykonaną samodzielnie w dowolnej 

Obchody 55–lecia Zespołu Szkół 
Mechaniczno–Elektrycznych w Rybniku

Główne uroczystości 7 czerwca 2008
Program: 
• 10.00 – msza św. w bazylice św. Antoniego w Rybniku
• 11.30 – część oficjalna w Rybnickim Centrum Kultury
• 13.30 – przejście do szkoły, poczęstunek
• 14.30 – spotkania rocznikowe, zwiedzanie szkoły, wspólne biesiadowanie. 
Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w imprezie w sekretariacie 
szkoły lub drogą elektroniczną, na adres sekretariat@zsme.pl, podając imię, 
nazwisko, typ szkoły, klasę i rok ukończenia szkoły, aktualny adres lub telefon 
w terminie do końca maja 2008 roku.
Komitet Organizacyjny ustala odpłatność za uczestnictwo w imprezie 
w wysokości 40 zł (uczestnik otrzyma kupon żywnościowy i upominek). 
Kwotę można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych ul. Kościuszki 23, 44-200 
Rybnik: 80 1680 1017 0000 3000 1274 5254 z dopiskiem: 55 LAT. 
Więcej informacji: www.zsme.pl. Zapraszamy absolwentów i wszystkich 
sympatyków szkoły!
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• Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy  • Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy
technice pracę, w formacie A4, stylizowaną na znaczek pocztowy. Termin 
nadsyłania prac mija 25 kwietnia, a specjalnie dla potrzeb konkursu 
utworzony został adres e–mail – konkurszsp1@interia.eu. Dzięki niemu 
można otrzymać informację zwrotną dotyczącą szczegółów „pocztowej 
rywalizacji”, a pomocą służą też organizatorzy – Jolanta Sterko–Doroń, 
Marcin Kazek i Sławomir Bernat (tel. szkoły 032 73 94 239). Na autorów 
prac czekają atrakcyjne nagrody, a najlepsze „znaczki” trafią na wystawę 
pokonkursową. 

Patronat nad konkursem objęli Poczta Polska, Polski Związek Filatelistów 
i Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów. 

Uczniowski koncert 
Młodzieży często „nie chce się chcieć”, ale to nie jest pełny obraz 

rzeczywistości. Wielu młodych ludzi ma swoje pozaszkolne pasje 
i umiejętności. Niedawno muzyczne talenty ujawniły uczennice IV 
Liceum im. Mikołaja Kopernika w Chwałowicach. 

Przy wsparciu miejscowego Domu Kultury na jego scenie zorganizowano 
ciekawy koncert – na fortepianie zagrały Karolina Filec, Ola Wengerska 

i Klaudia Naparstek, na flecie 
poprzecznym – Ania Paprotny 
i Ola Abrahamczyk, na fagocie 
– Marcelina Kowalczyk, na 
organach – Beata Karwot, a na 
waltorni – Paulina Kowalczyk, 
zaś na fortepianie akompanio-
wała im nauczycielka „Wiedzy 
o kulturze” Małgorzata Szoł-
tysek, która również całość 
zorganizowała i poprowadziła. 

Ale najbardziej imponujący i ambitny był repertuar szkolnego koncertu 
– młodzież wysłuchała fragmentów utworów Mozarta, Beethovena, Mar-
celego, Hellera, Griega, Vivaldiego i Jean Michela Jarre’a.                (szoł)

Dajcie słowo…
Trwają przygotowania do trzeciej edycji Międzyszkolnego Kon-

kursu Poetyckiego „daj mi SŁOWO”, którego celem jest promocja 
młodych talentów poetyckich i umożliwienie publicznej prezentacji 
dorobku. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, którzy przedstawią 
maksymalnie trzy dotąd niepublikowane wiersze poświęcone wartościom 
takim jak prawda, dobro i piękno. Prace w formie maszynopisu lub wydruku 
komputerowego (każdy tekst w czterech egzemplarzach) wraz z wersją 
elektroniczną na dyskietce lub płycie CD powinny zawierać pseudonim 
oraz dołączoną osobno, zaklejoną kopertę z tym samym pseudonimem, 
w której powinna się znaleźć informacja o danych osobowych autora. 
Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać do 21 marca na adres: 
Zespół Szkół Urszulańskich, ul. 3 Maja 22, 44-200 Rybnik, z dopiskiem „daj 
mi SŁOWO”. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury. Rozstrzygnięcie 
konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów 
nastąpi 28 kwietnia. Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na 
adres: loona70@wp.pl lub epyzik@wp.pl. 

Gimnazjalny czar par 
W Społecznym Gimnazjum w Rybniku odbył się piąty konkurs  

„Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par”, przygotowany i pro-
wadzony przez uczniów klas trzecich Społecznego Gimnazjum, 
a adresowany do szóstoklasistów rybnickich szkół podstawowych. 

Konkurs miał charakter interdyscyplinarny – obejmował materiał 
z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz techniki i informatyki. Na 
stanowiskach konkursowych uczniowie zdobywali punkty za pracę z mikro-
skopem, wykonywanie doświadczeń z chemii, rozwiązywanie krzyżówki, 
układanie puzzli czy też granie w karty i gry planszowe. Sporą popularnością 
cieszyło się również zadanie „sudoku” i praca z komputerem. W turnieju 

rywalizowali uczniowie 
SP 3, 5, 11, 18, 28, 32, 
35, 37 oraz Społecznej 
Szkoły Podstawowej, 
a zwyciężyli ucznio-
wie z Szkoły Podsta-
wowej nr 11 – Marta 
Wiedenka i Grzegorz 
Ciszewski. Drugie 
miejsce zajęli Wiktoria 
Siwiaszczyk i Przemy-
sław Ziętek, reprezentujący Szkołę Podstawową nr 18. Natomiast trzecie 
miejsce wywalczyli Barbara Jonak i Fabian Bogusz z Szkoły Podstawowej 
nr 32. Konkurs zorganizowały nauczycielka matematyki Małgorzata Wo-
ronowicz i Aneta Norek nauczycielka fizyki wraz z uczniami Społecznego 
Gimnazjum. 

Gimnazjum nagrodzone 
Rybnickie Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego zostało 

laureatem programu grantowego, realizowanego w ramach akcji 
„Szkoła bez przemocy”. 

Projekt „Razem Prościej – Poznajmy się” został wybrany spośród 903 
nadesłanych przez placówki z całej Polski, a nagrodzono 80 z nich. Celem 
programu „Razem Prościej – Poznajmy się” jest pogłębienie wśród uczniów 
integracji i tolerancji, zainteresowanie ich kulturą regionalną i promowanie 
zdrowego trybu życia. Organizatorzy mają również nadzieję, że dzieci uda 
się zainteresować wolontariatem, stąd plany współpracy ze Specjalnym 
Zespołem Szkolno–Przedszkolnym w Rybniku. 

Uczestnikami projektu będzie 30 dzieci – 20 uczniów czwartego gim-
nazjum i 10 wychowanków Zespołu Szkolno–Przedszkolnego, a zajęcia 
ruszą tuż po świętach wielkanocnych. Dzięki nagrodzie w wysokości 
5 tys. złotych możliwe będzie m. in. przeprowadzenie cyklu zajęć warsz-
tatowych, które przybliżą uczniom tematykę niepełnosprawności, zorga-
nizowanie spotkań z kulturą i przygotowanie przedstawienia teatralnego. 
Przewidziano również akcję pomocy na rzecz schroniska dla zwierząt. 
Uroczyste wręczenie nagrody zaplanowano na 17 marca w Warszawie, 
a odbierze ją Magdalena Suda, uczennica Gimnazjum nr 4, która opraco-
wała projekt wyróżnionego programu. Towarzyszyć jej będzie pedagog 
Ewa Skatuła, która sprawuje opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem. 
Gratulujemy!

Namaluj naszą planetę
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Chwałowicach zapra-

sza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w Ogólnopolskim 
Plastycznym Konkursie Ekologicznym „Ziemia moja planeta”.

Temat konkursu można interpretować bardzo szeroko – począwszy 
od pokazania piękna naszej planety i wyjątkowości wybranych miejsc, 
przez urok zwierząt i roślin na niej żyjących, wpływ szkodliwej działalności 
człowieka, a skończywszy na inicjatywach podejmowanych na rzecz jej 
ochrony. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 
od 3 do 6 lat, a swym zasięgiem obejmuje całą Polskę. Każda placówka 
może nadesłać na konkurs maksymalnie 3 prace w formacie A3, w do-
wolnej technice, w terminie do 2 maja br. na adres: Przedszkole nr 14 
im. Janusza Korczaka, 44-206 Rybnik, ul. Śląska 1a. Każda praca powinna 
być opisana drukowanymi literami i zawierać: imię i nazwisko dziecka, 
wiek, pełną nazwę i adres placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod 
którego kierunkiem została wykonana. Wszelkich informacji o konkursie 
udziela Beata Duda telefonicznie: (032) 7393240. 

W konkursie oceniane będą walory artystyczne i estetyczne, interpre-
tacja tematyki, oryginalność oraz samodzielność wykonania. Ogłoszenie 
wyników nastąpi 13 maja w Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie otwarta 
zostanie wystawa prac pokonkursowych. Zachęcamy do udziału!  

(S)

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 29



Takich jak ta… Jej bohaterką jest rybniczanka Lidia Grosz, która 
w swoim rodzinnym mieście jest tylko gościem. Tutaj bywa, tam miesz-
ka. Tam czyli na Majorce. Nie do końca jednak czuje się Hiszpanką, 
z pewnością zaś – artystyczną duszą. Zawsze lubiła malować i intereso-
wała się sztuką. O tym, że zaczęła ozdabiać stoły zdecydował, jak zwykle, 
przypadek: — Przez pewien czas spotykałam się z wróżką. Wtedy jej porady 
były mi bardzo potrzebne. Spotykałyśmy się zwykle przy zwyczajnym stole, 
a ona marzyła o takim, który pasowałby do klimatu jej gabinetu. Pomy-
ślałam więc o zrobieniu mebla odpowiedniego dla osoby zajmującej się 
ezoteryką. Musiałam więc zgłębić temat – sięgnęłam do symboli celtyckich 
i znaków z tarota — wspomina. Tak powstał pierwszy ozdobiony przez 
L. Grosz stół. 8 lat temu. Od tego czasu w życiu rybniczanki wiele się 
zmieniło, niezmienne jednak pozostały zainteresowania… 

Każdy ozdobiony przez nią stół jest unikatowy, ale jego ostateczny 
kształt wymaga sporej ilości czasu, a praca powstaje etapami. Często 
usuwa naniesione wcześniej motywy, nakłada nowe, kolejne warstwy, 
na których dalej pracuje. Nie projektuje swoich prac, ale zawsze można 
z nich wiele wyczytać: — Jeżeli dany stół ma być związany z tematyką 
ezoteryczną, wówczas szukam symboli odpowiednich dla danej osoby, 
na przykład wprowadzających 
nastrój medytacyjny, rozja-
śniający umysł, wspomagający 
intuicję. Jeżeli stół ma stanąć 
w konkretnym domu, szukam 
symbolu dającego harmonię 
w rodzinie — mówi artystka. 
L .  G r o s z  s i ę g a  n i e  t y l -
ko  po  motywy  ce l tyck ie ,  a le  czerp-
n i e  z  j u d a i s t y k i  –  w y k o r z y s t u j e 
i przetwarza pismo hebrajskie i symbol 
menory. Wprowadza również wzory flo-
rystyczne. Teraz chce wykorzystać kształt 
i wygląd roślin charakterystycznych dla Ma-
jorki, na której mieszka od półtorej roku: 
— To był przypadek. Szukałam w internecie 
informacji o zdobieniu stołów i natknęłam 

się na ogłoszenie firmy produkującej meble, która poszukiwała plastyka 
do ich zdobienia. Wysłałam więc zdjęcia. Oczywiście nie spodziewałam 
się odzewu. A jednak. Pojechała na tydzień, ale zapragnęła zostać dłu-
żej. Wspólnie z rodziną zdecydowała się więc podjąć życiową decyzję. 
Zajęło jej to 3 miesiące. — Rzuciliśmy się na głęboką wodę — wspo-
mina. Było łatwiej, bo dwójka dorosłych już dzieci L. Grosz mieszka 
poza granicami kraju, a najmłodszy syn skończył podstawówkę, mógł 
więc „wejść” w nowe środowisko. Było trudniej, bo nie znali języka: 
— Na studiach uczyłam się jedynie francuskiego, który tam nie jest ak-
ceptowany, bo Francuzi nie są lubiani na Majorce. Nauczyłam się więc 
hiszpańskiego, choć nie było łatwo – kiedy o coś pytałam wypisywałam 
sobie słówka, ale nie rozumiałam co mi odpowiadano. Na szczęście 
w mojej pracy nie był potrzebny duży zakres słów. Teraz jest już lepiej, choć 
nie mówię gramatycznie. Znajomi dziwili się, że wspólnie zdecydowali 
się zmienić „poukładane” już życie. Jednak oni udowodnili, że nigdy 
nie jest za późno i w każdym momencie warto podejmować wyzwania. 
Zadowolenia z ich decyzji nie kryli bliscy, a wakacyjne odwiedziny 
przyjaciół w domu na Majorce, nie miały końca… 

Początki były trudne również dla męża L. Grosz, który ostatecznie 
znalazł pracę w tamtejszej firmie budowlanej. Kłopoty miał też syn – nie 
ze względu na poziom nauki, ale z uwagi na brak … polskich kolegów. 
Teraz świetnie sobie radzi, również w szkole, gdzie dostrzeżono jego 
artystyczne talenty, odziedziczone z pewnością po mamie. L. Grosz 
zawsze marzyła o sztuce, choć skończyła studia na Wydziale Budow-
nictwa i Architektury Politechniki Śląskiej. Nigdy jednak nie pracowała 
w zawodzie, za to malowała na drewnie, tekturze i szkle, zdobiła przed-
mioty użytkowe i dekoracyjne; eksperymentowała z różnymi technikami 
i materiałami. Dziś również poświęca się tym pasjom, a pracuje wtedy, 
kiedy czuje spokój, radość lub fascynację, a o tę łatwiej na Majorce, 
w domu nad brzegiem morza. Wbrew pozorom ma też swoje złe strony 
– ilość turystów, więc Lidia Grosz coraz częściej jeździ w głąb wyspy, by 
tam szukać spokoju. — Już się nasyciłam — mówi. — Inaczej wyobra-
żałam sobie życie tutaj. W pamięci miałam raczej „dawną” Hiszpanię. 
Tymczasem osiedliło się tu wielu Niemców i Anglików, którzy zmieniają 
to miejsce, budując swoje rezydencje. Myślałam że będzie więcej Hiszpanii 
w… Hiszpanii. Dlatego coraz częściej wraca do Rybnika. 

To właśnie w czasie kolejnej z wizyt wzięła udział w „Wieczorze 
Sztuk”, jaki tradycyjnie odbył się w Domu Kultury w Chwałowicach. 
Licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć trzy stoły, 
ozdobione przez L. Grosz, wykonane jeszcze w Rybniku. Na Majorce 
powstają już nowe meble, choć w podobnej kolorystyce, której od lat 
pozostaje wierna. Jest trochę jak specjalista od liftingu – kupuje na tar-
gach staroci stare zniszczone meble, o pięknych kształtach i odnawia je, 
dając im drugą młodość, i to jaką, naznaczoną jej talentem. Stylizowane 
na antyki meble najczęściej trafiają do domów osiedlających się tam 
Niemców, zgodnie z trendami, jakim hołdują dekoratorzy wnętrz. Nie 
pasują do hiszpańskich posiadłości, ale L. Grosz planuje już stworzenie 
mebli również dla lubiących inne gusta mieszkańców wyspy. Przecież 
każdy chciałby usiąść przy pięknym stole z duszą… 

Umieszczane na blatach stołów mistyczne wzory, przypominające 
również buddyjskie mandale, doskonale pasowały do „Wieczoru 
Sztuk”, który tym razem poświęcony był odległemu geograficznie, 
ale budzącemu sporą ciekawość Tybetowi. Ten fascynujący swoją 
odmiennością region świata, odkrył przed uczestnikami kolejne 
tajemnice, włącznie z niespotykanymi dźwiękami wydobywanymi ze 
wschodnich instrumentów etnicznych przez duet „2ndHandBeatnix”. 
Tworzy go znawca kultur dalekowschodnich, propagator i praktyk 
buddyzmu, pracownik Muzeum Azji i Pacyfiku, człowiek „Radiosta-
cji”, znany też jako DJ Chińska Kapusta – Maciej „Magura” Góralski 
(www.magura.art.pl). Gość „Wieczoru Sztuk” odwiedził Chiny, Mon-

Ważne jest nie tylko „jak”, ale i „gdzie”. Agata Passent 
pisze siedząc za stołem, przy którym tworzyła jej mama 
– Agnieszka Osiecka. Bo taki mebel musi mieć to „coś”. 
Podobnie jak stół wymyślony przez jedną z rybniczanek, 
z blatem ozdobionym odpowiednio dobranymi motywami 
rozjaśniającymi umysł i wspomagającymi intuicję. Przy 
takim stole wena twórcza gwarantowana, a historia 
o spotkaniu z pewną wróżką, zdobieniu mebli i przeprowadzce 
na Majorkę, pisze się sama. Bo życie, jak zwykle, jest autorem 
najciekawszych historii…

Stoliczku namaluj się! 

L .  G r o s z  s i ę g a  n i e  t y l -
ko  po  motywy  ce l tyck ie ,  a le  czerp-
n i e  z  j u d a i s t y k i  –  w y k o r z y s t u j e 
i przetwarza pismo hebrajskie i symbol 
menory. Wprowadza również wzory flo-
rystyczne. Teraz chce wykorzystać kształt 
i wygląd roślin charakterystycznych dla Ma-
jorki, na której mieszka od półtorej roku: 
— To był przypadek. Szukałam w internecie łam w internecie ł
informacji o zdobieniu stołów i natknęłam ęłam ęł

Lidia Grosz przy ozdobionym własnoręcznie 
ezoterycznym stole. 
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golię i Tajwan, przetłumaczył też ponad 15 książek, także autorstwa 
samego Dalajlamy, którego historię przybliżył film pokazany w trakcie 
chwałowickiej imprezy. M. Góralski dzielił się również z zebranymi swo-
imi spostrzeżeniami: — Chińczycy mają Amerykanów w kieszeni. I mimo 
odległości, to co dzieje się w Chinach ma duży wpływ na Polskę — mówił. 
Podkreślał też, że szalony postęp gospodarczy Chin odbywa się kosztem 
ekologii, rabunkowej eksploatacji i fałszowania danych, dotyczących 
m.in. wypadków w górnictwie. Mówił również o symbolice i znaczeniu 
znanych motywów artystycznych w sztuce buddyjskiej – mandali. Dlatego 
zachęcał do zwiedzania wystawy „Sztuka sakralna Wschodu”, jaką po-
kazano w DK w Chwałowicach. Obok mandali pojawiły się tam również 
tanki, czyli zwijane obrazy o religijnym przeznaczeniu, przedstawiające 
na ogół wizerunki świętych buddyzmu tybetańskiego. Z kolei w „Galerii 
DeKa” wystawiono fotografie nauczyciela akademickiego, pilota wycie-
czek i organizatora egzotycznych wypraw, wrocławianina, Łukasza Walli. 
Podróżnik miał pojawić się w Rybniku, ale wybrał … Etiopię. Tak jak 
Lidia Grosz – miała być na Majorce, a przyjechała do Rybnika. Jednak 
zaskoczenie to specjalność „Wieczoru sztuk”. Tutaj zawsze jest ciekawie, 
oryginalnie i nieprzewidywalnie. Jak w Tybecie…

(S)

Maciej „Magura” Góralski opowiadał o Tybecie … dalekim i bliskim.       Zdjęcia: s

Gdzie można spotkać tańczącą twista i grającą na akordeonie 
mumię, biorącego kąpiel sułtana z Bagdadu, eunuchów z Urzę-
du Ochrony Prezesa, Ali Babę czy Indianę Jones’a? Odpowiedź 
jest prosta... Podczas Babskiego Combra, który od jedenastu lat 
organizowany jest w Domu Kultury w Niedobczycach. 

Babski Comber to zabawa oparta na pomyśle luźno zaczerpniętym 
z męskich, „górniczych gwarków”. Podczas tegorocznej edycji tej 
niezwykle popularnej imprezy, rybnickie „podstoliny” wraz ze swo-
imi haremami przeniosły się do krajów arabskich, by tu rywalizować  
o miano najbardziej rozbawionych, zręcznych i rozśpiewanych ko-
biet. Jak co roku, na przełomie lutego i marca, Łucyja z Niedobczyc  
(na co dzień Lucyna Szłapka) i Zofija z Piosków (w tę rolę tym razem 
wcieliła się Anna Stronczek) wzięły pod opiekę ponad 600 kobiet.  
Te, podzielone na dwie grupy, z niesamowitym 
zapałem i entuzjazmem konkurowały między sobą 
w licznych konkursach i zabawach. A że walka 
była naprawdę zacięta, powołano Wysokie, a w 
Sprawach Babskich Nigdy Nieomylne Prezydium, 
które wyposażone zostało w niezbędne insygnia 
władzy – nugelkule i warzechy. Prezydium prze-
wodniczyła dyrektor Raciborskiego Centrum 
Kultury Janina Wystub (na zmianę z szefową 
nauczycielskiej „Solidarności” Urszulą Grzonką), 
a w przyznawaniu sprawiedliwych i jak zawsze 
nieomylnych werdyktów wspierały je: zastępczynie 
prezydenta Ewa Ryszka i Joanna Kryszczyszyn, 
dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy 
Danuta Szostakowska, burmistrz Radlina Barbara 
Magiera, dyrektor SP nr 21 Ilona Czaja–Holona, 
dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej Danuta 
Reclik oraz Lidia Lazar z rybnickiego Sanepidu.

Kilkugodzinna impreza pełna była biesiadnych 
pieśni, do których zagrzewały energiczne kantorki 
– Blondi Sonia z Chwałowic (Sonia Cieplińska), 
Gabi z Bagienka (Gabriela Bugla) oraz prowadzą-
ca zabawę ciotka Arabara (Aleksandra Harazim). 
W trakcie zabawy w arabskim stylu nie obyło się 

bez egipskich ciemności, szalonych zabaw, tańca brzucha, oryginalnych 
konkursów oraz odważnych i „pikantnych” monologów, które – co 
wrażliwsze z biesiadniczek – mogły przyprawić o nutę zakłopotania... 
Matki, żony i „singielki” z pełną determinacją rywalizowały między 
sobą, a wspomagane przez kapelę „Bara Bara” prezentowały swe 
taneczne umiejętności. W zabawę zaangażowali się również dyrektor 
Domu Kultury Marian Wolny i radny Henryk Ryszka, którzy mimo 
przemyślanych strojów, nie zdołali ukryć się przed wzrokiem co bardziej 
spostrzegawczych uczestniczek imprezy. 

Zaangażowanie i pomysłowość organizatorów Babskiego Combra 
co roku spotyka się z ogromnym zainteresowaniem kobiet, które przez 
kilka godzin chcą zapomnieć o codziennych troskach i zabawić się we 
własnym gronie. Pracownicy niedobczyckiego Domu Kultury z dyrek-
torem Marianem Wolnym na czele przez kilka miesięcy przygotowują 
imprezę, drobiazgowo opracowując program, scenografię i kostiumy. 
Przy okazji tegorocznej edycji zadbali o to, by na babskim spotkaniu 
mogło bawić się jak najwięcej chętnych kobiet. A że było ich naprawdę 
sporo, Babski Comber miał miejsce aż trzykrotnie...                       (D)

Tym razem organizatorzy Babskiego Combra zaprosili uczestniczki zabawy do krajów arabskich. 
Zdj.: d

W haremie 
może być przyjemnie...

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 31



— Moment „ukrzyżowania” i podnoszenia 
krzyża jest najbardziej stresujący; czy wszystko 
odbędzie się tak jak powinno, czy nie spadnę… 
— zdradza Zbigniew Siwy, który w roli Jezusa 
zadebiutował już w ubiegłorocznej pasji. — To 
niezwykłe przeżycie. Na co dzień nie ma się 
kontaktu z takimi doznaniami, tymczasem tutaj 
trzeba przekazać grą wszystko, co w tamtych 
chwilach przeżywał Pan Jezus. 

Z. Siwy trafił do działającej przy chwałowic-
kiej parafii Ewangelizacyjnej Grupy Teatralnej, 
nie tylko dzięki fizycznemu podobieństwu 
do Jezusa: — Brodę specjalnie zapuszczam dla 
potrzeb spektaklu. A włosy? Już dawno urosły… 
— dodaje. Od wielu lat jest ministrantem 
w Chwałowicach, a od dzieciństwa przyjaźni 
się z Maciejem Misztalem. To właśnie on 
stworzył Ewangelizacyjną Grupę Teatralną 
(http://www.egt.rybnik.pl), która w mar-
cu br. obchodzi 5–lecie swojego istnienia. 
— W 2003 roku pokazaliśmy nasz pierwszy 
spektakl – „Zraniony Pasterz” według powieści 
Daniela Ange’a. Wystawialiśmy go prawie 15 
razy w różnych parafiach diecezji katowickiej, 
a w jego powstanie zaangażowało się 50 młodych 
ludzi — wspomina M. Misztal. Rok później 
grupa po raz pierwszy przygotowała misterium 
męki pańskiej, które w chwałowickiej parafii 
ma długoletnią tradycję. Znaczącym momen-
tem w działalności EGT okazało się spotkanie 
M. Misztala z Piotrem Kotasem: — Poznałem 
go na rekolekcjach i poprosiłem, by napisał mu-
zykę do naszego misterium — mówi M. Misztal. 
Rozmach przygotowanego wówczas spektaklu 

pasyjnego był spory – w przedsięwzięciu wzię-
ło udział 100 osób – aktorów oraz muzyków 
– uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Braci Szafranków 
w Rybniku, których do występu zaprosił 
P. Kotas. Młodzież świetnie sobie poradziła 
i postanowiła „pójść za ciosem”. W tym samym 
roku – 2006 – zrealizowali jeszcze jedno, rów-
nie ciekawe widowisko muzyczne, poświęcone 
Janowi Pawłowi II, pt. „Nie lękajcie się”. 

Ewangelizacyjną Grupę Teatralną tworzą 
młodzi ludzie z rożnych grup parafialnych 
(Ruch Światło–Życie, ministranci, kandydaci 
do bierzmowania) oraz młodzież niezrzeszona. 
M. Misztal szacuje, że w trakcie 5 lat przez 
grupę przewinęło się ok. 70 aktorów, głównie 
z Chwałowic. Część osób z czasem zrezygno-
wała – rozpoczęła studia, pracuje... Wcześniej 
z zespołem związany był ks. Cezariusz Wala, 
obecnie – ks. Piotr Uroda, a przychylnym 
okiem na kreatywną działalność młodzieży pa-
trzy również proboszcz chwałowickiej parafii 
ks. Teodor Suchoń. Reżyserią spektakli zajmuje 
się M. Misztal, który pisze też scenariusze, 
a jak mówi, inspirują go filmy i książki, a także 
Pismo Święte oraz modlitwy. W powstanie 
tegorocznego scenariusza zaangażował się 
również Piotr Śpiewok, a przygotowania 
do misterium ruszyły w grudniu ub. roku. 
Tym razem w przedsięwzięciu bierze udział 
ok. 40 aktorów, najmłodszy uczestnik, Rafał, 
ma 12 lat. — Grupa jest fajna. Oni naprawdę 
robią to co lubią — komentuje M. Misztal. 

Jak zwykle mocną stroną spektaklu jest 

muzyka – aktorom towarzyszy kilkuosobowy 
zespół złożony z muzyków i wokalistów, kie-
rowany przez Piotra Kotasa, który znalazł czas 
na kolejne, wspólne przedsięwzięcie, mimo iż 
ostatnio pochłonięty był realizacją spektaklu 
„Tego Betlejem nie ma na mapach” (czytaj 
w styczniowej „GR”).

— Staramy się, by każde misterium było inne 
i co roku zawierało nowe elementy. To nas wyróż-
nia — wyjaśnia M. Misztal. — Najbardziej od-
mienny w charakterze był ubiegłoroczny spektakl 
pasyjny. „Golgota” była bardzo współczesna, teraz 
wracamy do tradycji. Czym zaskoczą widzów 
w tym roku?… Ciszą. — Aktorzy nie powie-
dzą ani jednego słowa  — zapowiada reżyser. 
— Tłem dla poszczególnych scen będzie występ 
zespołu, który wykona siedem pieśni pasyjnych. 

Jak aktorzy poradzą sobie z interpretacją 
muzyki? Wspólnie z zespołem zachęcamy 
do duchowego przygotowania się do Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego i obejrzenia 
pasji… z pasją. 

(S) 

— Najbardziej stresujący jest moment podnoszenia krzyża 
— mówi Z. Siwy. 

— Musimy zmienić chustę, bo odbity na niej wizerunek nie jest dobry — stwierdza 
reżyser Maciej Misztal. Weronika czyli Dorota Pacholarz zastanawia się nad 
dodaniem czerwonej farby imitującej krew. Póki co, akcja misterium przenosi 
się w inne miejsce chwałowickiego kościoła. Za moment będziemy świadkami 
śmierci Jezusa. Emocje jakie towarzyszą Zbyszkowi trudno opisać, nie tylko ze 
względu na wyjątkowość takiej chwili...

Pasja z pasją

Misterium Męki Pańskiej 
zostanie wystawione 

dwukrotnie: 

w Wielki Wtorek (18 marca) 

i w Wielką Środą (19 marca), 

w Sanktuarium 

Świętej Teresy 

w Chwałowicach. 

Początek spektakli 

o godz. 19:30.

Z A P R A S Z A M Y !

Ewangelizacyjna Grupa 
Teatralna ze swoim reżyserem 
M. Misztalem. 

Zdjęcia: s
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„ProChrist” 
w mieście

Spotkanie w Katowicach, udział 
w Rybniku… Wszystko za sprawą prze-
kazu satelitarnego z hali „Spodka”, 
w którym odbywać się będzie spotka-
nie ewangelizacyjne „ProChrist”.

Od 6 do 13 kwietnia, w hali kato-
wickiego „Spodka”, gromadzić się 
będą uczestnicy spotkania „ProChrist”: 
— Ewangelizacyjne wieczory mogą być 
pomocne każdej wspólnocie i każdemu 
chrześcijaninowi, który chce aktywnie żyć 
w oparciu o ewangelię i głosić ją współ-
czesnemu człowiekowi — zapowiada 
ks. Piotr Uroda. W czasie wieczorów 
przewidziano m.in. koncerty i ciekawe 
spotkania, a głównym mówcą będzie 
Ulrich Parzany, duchowny i teolog 
z Niemiec. Przekaz satelitarny, który 
dotrze do wielu miejsc w całej Polsce, 
umożliwi udział w tym wydarzeniu 
wielu osobom, również rybniczanom. 
Od 6 do 13 kwietnia w godz. od 
17.30 do 20.00 w Auli Politech-
niki Śląskiej w Rybniku, przy ul. 
Kościuszki 54 (obok kościoła oo. 
werbistów, na tzw. „Małej Scenie”) 
odbywać się będą wieczory ewan-
gelizacyjne, a przekaz ze „Spodka” 
uzupełni również program własny 
(modlitwa, koncert, przedstawienie)
Wstęp wolny. Szczegóły na www.oaza.
rybnik.pl i www.prochrist.pl. 

Na zaproszenie Duszpasterstwa Akade-
mickiego DAR w Rybniku oraz przewodnika 
duchowego tego środowiska ks. Rafała Śpie-
waka, wielkopostne rekolekcje dla młodzieży 
studenckiej poprowadził ojciec Leon Knabit 
z tynieckiego zgromadzenia benedyktynów.

O. Leon jest jednym z najbardziej medialnych 
duchownych, znany z m.in. telewizyjnych programów 
„Ojciec Leon zaprasza” czy „Credo” oraz wyjątko-
wych umiejętności docierania do młodych. Jego reko-
lekcyjnych nauk, których myślą przewodnią był temat 
wiary i nadziei, wysłuchały rzesze nie tylko młodych 
ludzi, a kościół Matki Boskiej Bolesnej zapełniał się 
kilkakrotnie po brzegi. Wydźwięk słów o. Knabita był 
jednoznaczny: człowiek może żyć bez wielu rzeczy, 
ale nie bez nadziei, zaś radość z życia doczesnego 
będzie pełniejsza dzięki nadziei na życie wieczne. 
O sprawach ważnych dotyczących szukania sensu 
w ziemskiej egzystencji i niełatwej realizacji chrześci-
jańskich wartości w świecie bez wartości, o. Knabit 
mówił jak zawsze językiem trafiającym do słuchaczy, 
prezentując swoiste poczucie humoru i zdrowy dystans 
do rzeczywistości. Ale, jak mówi ks. R. Śpiewak, 
o. Knabit nie tylko czekał ze słowem bożym w świątyni, 

ale wychodził z nim do rybniczan z różnych środowisk: 
odwiedził młodzież II LO im. Frycza–Modrzewskiego, 
gromadząc w auli „nadkomplet”, a także uczniów Spe-
cjalnego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego („Szkoła 
Życia”) oraz najstarszych „studentów” w mieście 
z Uniwersytetu III Wieku. Wyjątkowy rekolekcjonista 
był wszędzie przyjmowany ciepło i z radością. On sam 
o rybnickiej młodzieży wyrażał się bardzo pozytywnie, 
ceniąc sobie interaktywny z nią kontakt i otwartość na 
głoszone słowo. 

— Coraz chętniej inwestujemy w sferę materialną na-
szego życia i zewnętrzny wizerunek, zapominając o wnę-
trzu… Nie jest nam obcy fryzjer, czy wszelkiego rodzaju 
„instytuty piękności”, manicure i pedicure, siłownia, ale 
może okazać się, że w środku tak pięknego opakowania 
znajdziemy pustkę — uważa ks. Rafał. — Wielkopostne 
wyciszenie się, odnowa duchowa poprzez modlitwę, 
wysłuchanie rekolekcyjnego słowa bożego i refleksja nad 
nim, to inwestycja w naszą sferę duchową. Niech żyje 
Rybnik! Ale niech żyje waszą wiarą, nadzieją i optymi-
zmem. Od dłuższego czasu obserwuję, jak w Rybniku 
to dobre, zasiane ziarno wzrasta. Z nadzieją na plony… 
– tymi słowami za zakończenie rekolekcji zwróciłem się 
do młodzieży.                                                                (r)

Katyń – 68 lat później
Rybnickie Muzeum, Zespół Szkół 

Urszulańskich i Rodziny Katyńskie 
zapraszają do udziału w obchodach 68 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Msza św. w intencji „Pomordowanych na 
Wschodzie” zostanie odprawiona w niedzielę 
13 kwietnia br. o godz. 10.30 w bazylice 
św. Antoniego, z udziałem chóru „Bel Canto” 
z I LO. Organizatorzy zapraszają wszystkich 
rybniczan, a szczególnie przedstawicieli 
i poczty sztandarowe organizacji kombatanc-
kich i niepodległościowych oraz młodzieży 
szkolnej i harcerskiej. Kilka dni wcześniej, 
9 kwietnia o godz. 16.00, w Muzeum odbę-
dzie się wspomnieniowy Wieczór Katyński.

Do końca kwietnia – Miesiąca Pamięci Na-
rodowej – w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej będzie można obejrzeć wystawę 
„Książka w obozach polskich jeńców wojennych 
na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych 
1939–1945”. Otwarcie ekspozycji 2 kwietnia 
o godz. 11.00 połączone będzie z prelekcją 
Anny Wickiewicz z Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych. 

Duszpasterstwo Akademickie Rybnik 
„DAR” zaprasza na konferencję popularno–naukową

DROGI 
I BEZDROŻA MŁODOŚCI

11 kwietnia 2008 r., 
aula Akademii Ekonomicznej, ul. Rudzka 1

Otwarcie konferencji – godz. 11.00 – duszpasterz 
akademicki ks. dr Rafał Śpiewak

W programie wystąpienia: 
• Czy opętanie? – ks. Michał Woliński (eg-

zorcysta archidiecezjalny).
• Stres współczesnym cierpieniem człowieka 

– prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko 
(kierownik Katedry i Zakładu Medycyny 
i Epidemiologii Środowiskowej Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach).

• Samotność młodego człowieka w globalnej wiosce 
– ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (Wydział 
Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie).

• Manipulacja poprzez światło i dźwięk – Leszek 
Dokowicz (operator filmowy, współpracownik 
FRONDY).
Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl, ks. dr Rafał Śpiewak, 

tel. kom. 501 022 025, e–mail: r_spiewak@onet.eu

Zdj.: VideoArt

Urszulańskie
„dni otwarte”
Dla uczniów ostatnich klas szkół 
podstawowych i gimnazjów zbliża 
się termin podjęcia decyzji o wy-
borze dalszej edukacyjnej drogi. 
By ją ułatwić, szkoła organizuje 
dla potencjalnych uczniów „dni 
otwarte”.

Zespół Szkół Urszulańskich zapra-
sza kandydatów do liceum ogólno-
kształcącego w sobotę 12 kwietnia 
o godz. 10.00, zaś chętnych do 
nauki w urszulińskim gimnazjum 
– również w sobotę, 19 kwietnia 
o godz. 10.00.

W roku szkolnym 2008/2009 ZSU 
planuje otworzyć dwie pierwsze klasy 
gimnazjalne (język angielski i francu-
ski) oraz dwie pierwsze klasy licealne: 
humanistyczną (j. angielski, francuski 
i łacina) i biologiczno–chemiczną 
(j. angielski, niemiecki, łacina). 

Szczegóły: www.urszulanki.
rybnik.pl 

Ojciec Knabit o nadziei

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 33



„Nocne prowokacje”…
…, powstała z inspiracji Joanny Grabo-

wieckiej propozycja kulturalna Rybnickiego 
Centrum Kultury, łącząca różne dziedziny 
współczesnej, często alternatywnej, sztuki, 
ma swoją wierną publiczność. Nazwa cyklu (do 
wymyślenia której przyznaje się dyrektor Adam 
Świerczyna), oddaje treść wydarzeń, mających 
miejsce głównie na scenie TZR, gdzie artyści znaj-
dują się w bezpośredniej bliskości publiczności. 
W roli głównej ostatnich „nocnych” wydarzeń wy-
stąpił poznański aktor Janusz Stolarski z monodra-
mem „Ecce homo” opartym na tekstach Fryderyka 
Nietzchego. Na przykładzie niemieckiego filozofa w 
przejmujący sposób pokazał człowieczą egzystencję 
„od wielkości do śmieszności”, bez posiłkowania 
się rozbudowaną scenografią czy innymi efektami 
scenicznymi. Po absolutnie „prowokacyjnych” 
prezentacjach video Tomasza Jarosza, towarzyszą-
cych spektaklom Teatru 2xU ustausta, J. Stolarski, 
poruszony ich muzyką, przedstawił reakcję własnego 
ciała na fascynujące go dźwięki, w formie luźnego 
(a nawet bardzo luźnego) ruchu scenicznego. Pre-
zentacja zastąpiła zapowiadane warsztaty teatralne, 
ale zarówno animatorka cyklu J. Grabowiecka, jak 
i aktor zapowiedzieli powrót do tego pomysłu.  (r)

„Czyja to kochanka” 
– komedia, prod. franc., 

2006, scenariusz i reżyse-
ria Francis Veber. 

Jedna niewinna fotogra-
fia wywołuje prawdziwą 
lawinę… śmiechu i niepo-
rozumień. Jest też źródłem 
wszystkich problemów 
Pierre’a. Przyłapany przez 
paparazzich z top-modelką 

i zarazem jego kochanką, znany milioner wpa-
da w wielkie tarapaty. Żona grozi mu rozwo-
dem, a jego kariera w jednej chwili stanęła pod 
znakiem zapytania.Występują m.in. Daniel 
Auteuil i Kristin Scott Thomas.

14, 15,17,19 i 20 marca; wszystkie 
seanse o godz. 18.00.

„Cena odwagi”
–  d r a m a t  w o j e n -

ny, prod. USA, 2007, 
reżyseria Michael Win-
terbottom,  scenari-
usz John Orloff, Michael 
Winterbottom, Lau-
rence Coriat.

Film opowiada histo-
rię Mariane –wdowy po 
reporterze “Wall Street 

Journal”, zamordowanym w 2002 roku 
w Pakistanie przez terrorystów. W roli 
głównej Angelina Jolie.

14, 15, 16, 19 i 20 marca, wszystkie 
seanse o godz. 20.00.

„Sweeney Todd – demonicz-
ny golibroda z Fleet Street”

– kryminał/musical, 
prod. USA 2007, reżyse-
ria Tim Burton, scena-
riusz John Logan.

W adaptacji obsypa-
nego nagrodami musica-
lu Stephena Sondheima 
Sweeney Todd Johnny 
Depp wciela się w postać 
niesłusznie zamkniętego 

w więzieniu Benjamina Barkera, który 
poprzysięga zemstę nie tylko za tę okrutną 
karę, lecz także za druzgocące konsekwencje 
tego faktu, które dotknęły jego żonę i córkę. 
Nominacje do Oscara 2008 w kategorii: 
najlepszy aktor, scenografia, kostiumy.

21, 22, 24, 25, 26, 27 marca, seanse 
o godz. 18.00 i 20.00, jedynie w ponie-
działek 24.03. tylko godz.18.00., zaś 
27.03. – godz. 20.00,

Konkurs recytatorski
W roku Zbigniewa Herberta 53 Ogólnopol-

skiemu Konkursowi Recytatorskiemu patro-
nuje wielki poeta, a także wspólnie ministerstwa: 
kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji 
i nauki. Zgłoszenia do eliminacji miejskich 
i powiatowych dla dorosłych oraz młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych można nadsyłać jeszcze 
do 18 marca br.

Regulamin i karty zgłoszeń do pobrania 
w Dziale Artystycznym RCK lub na stronie 
www.kultura.rybnik.pl  

Brawurowe „Przyjęcie”
Spektakl „Przyjęcie” Mike’a Leigh w wykonaniu warszawskiego Teatru Nowa Praga i re-

żyserii Krzysztofa Zalewskiego wystawiony został na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej.
Zagrane po mistrzowsku „Przy-

jęcie” wyprodukowała znana ak-
torka Maria Pakulnis. Sztuka 
ze znakomitymi rolami Moniki 
Kwiatkowskiej-Dejczer, Agnieszki 
Warchulskiej, Krzysztofa Stelmasz-
czyka i Przemysława Sadowskiego 
to kameralny dramat, który bawi, 
chwilami przeraża i wciąga w 
przeżycia pozornie zadowolonych 
z życia, a jednak sfrustrowanych 
bohaterów. 

Spektakl bardzo ciepło przyjęty 
został przez rybnicką publiczność, 
która po raz kolejny szczelnie wy-
pełniła salę Rybnickiego Centrum 
Kultury. Ze szczególnym aplauzem spotkała się niezwykle wyrazista postać Stelii, w którą po mi-
strzowsku wcieliła się Maria Pakulnis.                                                                                           (D)

Weź udział 
w „Łódźstocku”!

Tylko do 25 marca można zgłaszać 
chęć udziału w śląskich eliminacjach do 
kultowego festiwalu „Łódźstock”, skiero-
wanego do młodych twórców muzyki oraz 
wykonawców. Przesłuchania konkursowe 
odbędą się w Domu Kultury w Chwałowicach 
12 kwietnia. Zwycięzcy eliminacji spotkają się 
w Łodzi, a ich występy oceniać będzie Zbigniew 
Hołdys i Janusz Hetman. Więcej na: www.lodz-
stock.pl oraz www.dkchwalowice.pl.

Rybnickie Centrum Kultury • Rybnickie Centrum Kultury

34 Nr 3/441; marzec 2008



Zanskar – szlakiem himalajskich karawan…
… to ostatni już pokaz slajdów autorstwa Katarzyny 

i Andrzeja Mazurkiewiczów, przedstawiających różne 
rejony Himalajów i ich mieszkańców. Pokaz jest uzu-
pełnieniem wystawy fotografii w Galerii Teatru Ziemi 
Rybnickiej, którą można oglądać do końca marca. 

27 marca, godz.18.00 

Soundcheck kameralnie i jazzowo…
…czyli młodzi, ambitni, z pomysłem na realiza-

cję własnych projektów muzycznych. W powstałym 
w 2000 r. zespole zagrają: Maciej „Kocin” Kociński (saks. 
tenorowy), Krzysztof Dys (fortepian), Andrzej Świąs 
(kontrabas), Krzysztof Szmańda (perkusja). Młodzi 
muzycy znaleźli się w ankiecie corocznie prowadzonej 
wśród czytelników „Jazz Forum” w rubryce „Nowa 

Nadzieja 2005”, a „Kocin”, lider zespołu i autor większości granych 
utworów, to wielokrotnie nagradzany, również za granicą, muzyk.    

28 marca, godz. 20.00

Piosenki Toma Waitsa i Nicka Cave’a … 
…w spektaklu muzycznym „Underground” po-

każą (i zaśpiewają) artyści Teatru Wyspiańskiego! 
To pełna mrocznego uroku i tajemnicy podróż przez 
muzyczną wyobraźnię kultowych artystów, którą po-
dejmuje współczesny 40–latek poszukujący utraconej 
młodości. W roli głównej Artur Święs.

30 marca, godz. 18.00    

Recital fortepianowy…
Tadeusza Domanowskiego, gliwiczanina rocznik 

1980, który sukcesami mógłby obdarować wielu bar-
dziej doświadczonych artystów. Po ukończeniu gliwickiej 
szkoły muzycznej, edukację kontynuował w warszawskim 
liceum muzycznym, a następnie stołecznej AM, kończąc tę 
uczelnię z wynikiem celującym. Był stypendystą znaczących 

ośrodków muzycznych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz uczest-
nikiem kursów mistrzowskich prowadzonych przez pianistów światowej 
sławy. Jest zapraszany na festiwale i koncerty na wschodzie i zachodzie Europy, 
nagrywa dla radia i TV. Teraz wystąpi dla melomanów w Rybniku.        

15 kwietnia, godz. 18.00

Trio RGG – pamięci Mieczysława Kosza
Zespół zaprezentuje utwory z najnowszej 

płyty „Unfinished story – Remembering Kosz”, 
poświęconej zmarłemu w 1973 r. niewidomemu 
pianiście i kompozytorowi jazzowemu, który 
miał znaczący wpływ na polską szkołę jazzu. Go-
ścinnie wystapi Thomas Gustafsson ze Szwecji.
Płyta została uznana Polskim Albumem Roku 2007 

w Dzienniku i Rzeczpospolitej oraz Jazzową Płytą Roku przez słuchaczy 
Jazz Radia.

18 kwietnia, godz. 20.00

Kolega Mela Gibsona…
… to tytuł monodramu pióra Tomasza 

Jachimka, w reżyserii Waldemara Patlewicza 
i wykonaniu Mirosława Neinerta, aktora te-
atru „Korez” w Chorzowie. Rzecz o próżności 
„nadmuchanej jak  balon”, co w środowisku arty-
stów do rzadkości nie należy. Możemy zgadywać 
czy w bohaterze jest więcej z autora, wykonawcy, 

a może…z Mela Gibsona?   
22 kwietnia, godz. 19.00

Wieczór kabaretowy…
… z udziałem Łowcy. B oraz Kabaretu 

Młodych Panów, utytułowanego ulubieńca 
ryjkowej i, szerzej, rybnickiej, kabaretowej 
publiczności. 

Ich udział wystarczy za rekomendację i pewność, 
że sala będzie pełna, a wieczór udany.

25 kwietnia, godz. 20.00

…i operetkowy z „Zemstą”
Publiczność inna, ale równie wierna jak ka-

baretowa. Szczególnie, że „Zemsta nietoperza” 
to ulubiona klasyka. 

Wystąpi Gliwicki Teatr Muzyczny.
15 maja, godz. 19.00

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl
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„Aleksandra”
prod .  Ros j a , 

2007, dramat, 92 
min., scen. i reż: 
Aleksander Soku-
row, obsada: Ga-
lina Vishnevskaya, 
Vasily Shevtsov.

Czeczenia. Do 
bazy wojskowej wyrusza babka 
młodego rosyjskiego oficera. Chce 
się z nim spotkać po 7 latach roz-

łąki. Kobieta nikogo nie słu-
cha, lecz chodzi własnymi 
drogami. W tej podróży jej 
oczami możemy obserwo-
wać okrucieństwo i bezsens 
wojny, która demoralizuje 
i niszczy ludzkie dusze.

poniedziałek, 14 kwietnia 2008 r., 
godz. 19.30

„Siódmy dzień”
prod. Hiszpania, 

2004, dramat, 96 
min., reż.: Carlos 
Saura, scen.: Ray 
Loriga, obsada: 
Juan Diego Botto, 
José Luis Gómez.

Wydarzen i a 
przedstawione w filmie są auten-
tyczne: Rolnicy Emilio i Antonio 
zabili dziewięć osób, członków 
wrogiej im rodziny Cabanillasów 
oraz kilka innych osób, które 
próbowały przerwać masakrę. 
Bohaterką historii jest dziewczyna 
z rodziny Cabanillasów, której 
udało się przeżyć i która opowiada 
o przyczynach tragedii.

poniedziałek, 21 kwietnia 2008 r., 
godz. 19.30

„Drzwi w podłodze”
p r o d .  U S A , 

2004, dramat, 
111 min., scen. 
i reż.: Tod Williams, 
obsada: Jeff Brid-
ges, Kim Basinger, 
Mimi Rogers.

Słynny pisarz 
książek dla dzieci Ted Cole (Jeff 
Bridges) i jego piękna żona Marion 
(Kim Basinger) przeżyli rodzinną 
tragedię, która zrujnowała ich 
małżeństwo. Pewnego dnia Ted 
zatrudnia do pomocy młodego 
asystenta – Eddiego O’Harę (Jon 
Foster). To właśnie ten chłopak sta-
nie się nieświadomie katalizatorem 
transformacji życia państwa Cole.

poniedziałek, 28 kwietnia 2008 r., 
godz. 19.30

„XXY”
prod. Argenty-

na/Francja/Hiszpa-
nia, 2007, dramat, 
91 min.,  scen. 
i reż.: Lucía Puen-
zo, obsada: Inés 
Efron, Ricardo 
Darín.

Film opowiada o hermafrodyty-
zmie. Bohaterem jest 15 letni Alex, 
który w wyniku anormalnego ze-
społu chromosomów jest zarówno 
chłopcem, jak i dziewczyną. Film 
opowiada o jej/jego pierwszych 
seksualnych doświadczeniach 
oraz problemach, z którymi musi 
się zmierzyć zarówno ona/on jak 
i jego rodzina.



U progu kariery?
Tuż po swoim występie od Jana Wołka 

dostała… galaretkę, bo nie było dropsów; 
ot tak, dla podkreślenia jej młodego wieku. 
Ale 17–letnia rybniczanka Malwina Klimek, 
najmłodsza w gronie uczestników turnieju 
krajowego tegorocznej OFPY, uczennica 
I LO im. Powstańców Śl., otrzymała znacznie 
więcej: — Zbieram tutaj doświadczenia, chcę 
jak najlepiej wypaść, by być z siebie zadowo-
loną. No i chyba jestem… Cieszę się, że mam 
to już za sobą, mimo wszystko to duży stres. 
Na festiwalu pojawiło się tyle świetnych osób 
z całej Polski, „śmietanka”… — powiedziała 
nam tuż po swoim konkursowym występie. 
Wtedy jeszcze nie wiedziała, że zostanie jedną 
z laureatek tegorocznej OFPY. — Nie mam 
wielkich oczekiwań, a udział w finale traktuję 
w nieco innych kategoriach. Już osiągnęłam 
ogromny sukces – po raz pierwszy wzięłam udział 
w OFPIE i dostałam się do finału. Chcę, by moi 
bliscy powiedzieli, że było super. I tak mówili… 
Mama Malwiny ocenia, że był to jej najlepszy 
występ. Malwina zaśpiewała w konkursie 
„Rebekę” oraz „Ucisz serce”, piosenkę, którą 
zawsze chciała wykonać. Dziś już wie, że nie 
wybierze kariery wokalistki rockowej kapeli, 

z którą udanie pokazała się podczas festiwalu 
Muzyczne Trendy Pogranicza. Postanowiła 
poszukać czegoś innego i znalazła… piosenkę 
artystyczną, a wybór okazał się trafny: — Był 
powód, dla którego jury nie miało wątpliwości, 
by to właśnie ją, mimo „młodocianego” wieku 
zaprosić do grona laureatów tak poważnego festi-
walu. Szukamy w ludziach tego, co dopiero może 
się rozwinąć – czasem pączek, z którego potem 
rozwija się kwiat jest tak fascynujący, że można 
wyobrazić sobie czas, kiedy będziemy mu towa-
rzyszyć na profesjonalnych scenach — mówił 
o Malwinie przewodniczący jury Jan Poprawa. 
— To jeszcze przecież dziecko, ale wyposażone 
przez Boga i rodziców we wszystko, co jest po-
trzebne na estradzie. Trzymamy kciuki, by to co 
ma, zostało wzbogacone w świadomość, która 
przychodzi z wiekiem. Warto na to czekać… 
Oprócz nagród finansowych M. Klimek otrzy-
mała również zaproszenie do udziału w finale 
44 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krako-
wie, podobnie jak dwie inne laureatki OFPY 
– maturzystka z Raciborza Natalia Załucka 
i studentka z Wrocławia Joanna Kaczmarek. 
Trójka dziewczyn trafiła do turnieju krajowego 
OFPY z przesłuchań w turnieju regionalnym, 
w którym równie udanie zaprezentowała się 
inna laureatka OFPY Agnieszka Błońska z 
Krzanowic. Wokalistce towarzyszył Jarosław 
Hanik, którego jury, w składzie Jan Poprawa, 
Iwona Loranc, Czesław Gawlik, Janusz Grzy-
wacz, Jan Kondrak i Marek Tercz, uznało naj-
lepszym akompaniatorem festiwalu. W gronie 
tegorocznych laureatów znaleźli się również 
Łukasz Majewski z Żukowa i aktorka Monika 
Węgiel z Wrocławia, a najwyższe laury – tytuł 
Grand Prix OFPY i 10 tys. złotych otrzymała 
20–latka z Warszawy, dyplomantka Szkoły 
Muzycznej II stopnia na wydziale wokalnym, 
studentka lingwistyki stosowanej hiszpańsko – 
angielskiej Gabriela Lencka. Szczególnie uda-
ny był dla niej rok miniony, kiedy triumfowała 
na kilku festiwalach, ale jak widać, ten również 
zapowiada się nie najgorzej. Okrzyknięta bar-
dem, z wizerunkiem typowego pieśniarza nie 
miała jednak wiele wspólnego: — Doznacie 
szoku, artystka niczym wiosna, wystylizowana na 
lalkę… — zapowiadał jej występ J. Poprawa. 
— To osoba niezwykła, pisze bardzo interesujące 
wiersze, głęboko kodujące jej przemyślenia, do 
których sama komponuje muzykę. Jakakolwiek 
miara nie pasuje do tej artystki, może znajdziecie 
własną? Łatwo nie było, bo pokazała dwa od-
mienne utwory – od kobiecej, by nie powiedzieć 

feministycznej historii o „niestrawności uczuć”, 
po przepojoną miłością prośbę o stworzenie 
przez mężczyznę. 

Statuetki i tytuły wręczono najlepszym wo-
kalistom podczas koncertu galowego w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, gdzie uhonorowano też 
osoby, mające największy wkład w organizację 
OFPY. — Za każdym takim przedsięwzięciem 
stoi grupa osób. Po 12 latach jest świetna okazja, 
by je przedstawić — mówił dyrektor festiwalu 
Stanisław Wójtowicz. — Gdybym 12 lat temu 
nie spotkał na swojej drodze Wojciecha Bronow-
skiego, tego festiwalu po prostu by nie było. Ja 
miałem pomysł, a W. Bronowski potrafił wypeł-
nić go treścią. Obok W. Bronowskiego statuetki 
trafiły też do Jana Poprawy i prezesa elektrowni 
„Rybnik” S.A Jerzego Chachuły. 

Już Przybora z Wasowskim wiedzieli, że 
„… po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor 
i ten drugi (…) żebyś w sytuacji trudnej mógł 
lub mogła westchnąć z wdziękiem: życie czasem 
nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę”. 
A rybniczanie mają coś więcej – festiwal pio-
senki, do tego pełen gwiazd… 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki ArtystycznejPiosenka jest dobra na wszystko… Na spędzenie czterech 
wyjątkowych wieczorów, odkrycie nowych talentów, wspomnienie 
wielkich–nieobecnych i wreszcie …na kontakt z żywym artystą na 
scenie, a nie z półżywym… na lodzie, jak mówił Bogusław Sobczuk. 
Podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej 
wszystko to było, a nawet więcej…

Udany debiut Malwiny Klimek. 

Zdobywczyni Grand Prix tegorocznej OFPY Gabriela 
Lencka z Warszawy.

Poezja na pięciolinii
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Na firmamencie…
Przez cztery wieczory konkursowym 

popisom młodych uczestników 12 edycji 
Ogólnopolskiego Festiawalu Piosenki Ar-
tystycznej towarzyszyły występy uznanych, 
a często i sławnych artystów. 

Swoje podejście do piosenki poetyckiej ko-
lejno przedstawili: Lubelska Federacja Bardów 
razem ze swoimi gośćmi, Teatr „KOREZ” 
z Katowic w spektaklu muzycznym stworzo-
nym na kanwie piosenek Jaromira Nohavicy, 
grupa artystów w koncercie pt. „Halucynacje”, 
poświęconym poetyckiej twórczości Grzegorza 
Ciechowskiego oraz kolejna formacja wyko-
nawców, którzy w koncercie „Poeci, których 
nam brakuje” przedstawili własne interpre-
tacje piosenek Jacka Kaczmarskiego, Marka 
Grechuty, Stanisława Staszewskiego i Jonasza 
Kofty. Sale – najpierw Klubu Energetyka, 
a podczas ostatniego wieczoru Teatru Ziemi 
Rybnickiej – były codziennie wypełnione. Or-
ganizatorzy festiwalu po raz kolejny odnieśli 
frekwencyjny sukces!

Jeśli ktoś do tej pory nie znał bądź nie prze-
padał za piosenką autorską, to po pierwszym 
koncercie pt. „Bardowie świata”, gdzie otrzy-
mał w dwugodzinnej pigułce (niemal) wszystko, 
co w tej dziedzinie sztuki najlepsze, musiał 
wyjść zachwycony. Jan Kondrak (tu jako reży-
ser i wokalista) razem ze śpiewającymi Jolą Sip, 
Markiem Andrzejewskim i Piotrem Selimem  
podzielili swój koncert na trzy części: piosenki 
interwencyjne, te prezentujące filozofię życio-
wą oraz miłosne. Wszystko powiązał w całość 
twórca niezwykłych instrumentów muzycznych, 
pieśniarz i muzyk oraz showman skłaniający 
publiczność do lirycznej zabawy i zadumy 
– Sambor Dudziński, aktor Teatru Muzycznego 
„Capitol” we Wrocławiu. Jego „Grek Zorba” 
oparty na własnej, wielogłosowej wokalizie, 
ruchu tanecznym, mimice  i geście zastąpił 
nam cały chór Greków. I rozbawił niemal do 
łez dzięki subtelnej sztuce dystansu względem 
osoby własnej i sytuacji, jaką zaprezentował 
nam artysta. 

Tego wieczoru usłyszeliśmy (często na nowo, 
bo) po polsku zaśpiewane sławne pieśni Louisa 
Llacha („Mury”, gdy śpiewał Kaczmarski), 
Boba Dylana, Petera Gabriela, Jana Kelusa, 
Karela Kryla, Andrzeja Garczarka, Jacka 
Kleyffa, Jimmiego Hendrixa, Johna Lenno-
na, Charlesa Aznavoura, Leonarda Cohena, 
Georgesa Brassensa, Jacquesa Brela, Georgesa 
Moustaki, Salvatore Adamo, Stinga, Joan Baez 
– dawno przeze mnie nie słyszana „Donna, 
Donna” na zakończenie. Klasyka!!! 

Wykonania świetne, niekiedy zaskakujące 
i żartobliwe, zawsze w ciekawych aranżacjach, 
np. gdy klawisze pod palcami Piotra Selima 
stały się osobnym bohaterem wstrząsającego 
wykonania „Ne me quitte pas” Brela. Ale, 
ale… Nie wolno zapomnieć o występie Aloszy 
Awdiejewa z zespołem. W każdej z części 

koncertu  osobne, 
bo po rosyjsku wy-
konanie pieśni – ko-
lejno – Bułata Oku-
dżawy, Włodzimierza 
Wysockiego i Żanny 
Biczewskiej. Niewta-
jemniczonym powiem 
tylko, że w „Modlitwie 
Francois Villona” Aw-
diejew zewnętrznie 
do złudzenia przypo-
minał autora pieśni 
(choć niebotycznie go 
przerastał pod wzglę-
dem wykonawczym), 
a przy wykonaniu znakomitej pieśni Wysockie-
go znalazł sposób, by – jak zwykle - sprzedać 
nam żart… mimiczny, świetnie charakteryzu-
jący pijaczka – bohatera .

Drugi wieczór dla tych, którzy nie znali 
jeszcze tekstów Nohavicy, mógł okazać się 
olśniewający. Fabuła spektaklu „Kometa, 
czyli ten okrutny XX wiek według Nohavicy” 
w reżyserii również grających i śpiewających 
na scenie Mirosława Neinerta i Roberta Ta-
larczyka była tylko pretekstem dla pokazania 
życia tzw. szarego człowieka w kilkunastu 
migawkach. Za to – do głębi wypełnionych 
treścią dzięki pieśniom barda z Ostrawy. Jak 
w dramatycznie wyśpiewanym przez Iwonę 
Loranc „Darmodzieju”, jak w bluesującej 
„Głupiej Markecie” – w gorzkiej i bolesnej 
interpretacji Elżbiety Okupskiej. Także męska 
część obsady aktorskiej – dotąd mniej znana 
z występów wokalnych – potrafiła udźwignąć 
interpretację pieśni, a najlepiej wychodziło to 
tam, gdzie  treść pasowała do emploi aktorów, 
jak w utworze „Panie prezydencie”. 

Trzeci wieczór to kolejna próba reżyserska 
Wojciecha Kościelniaka – po niezapomnianym 
„Kombinacie” z 23. Przeglądu Piosenki Aktor-
skiej we Wrocławiu – zmierzenia się z twór-
czością Grzegorza Ciechowskiego, od którego 
przedwczesnej śmierci minęło już ponad sześć 
lat. Obywatel G. C. został tu ukazany jako wraż-
liwy poeta, a pogłębionemu odbiorowi tekstów 
jego wierszy–piosenek sprzyjały znakomite in-
terpretacje świetnych wykonawców: Katarzyny 
Groniec, Natalii Grosiak, Magdaleny Kumo-
rek, Marii Peszek, Jacka Bończyka, Mirosława 
Czyżykiewicza, Mariusza Kiljana i Mariusza 
Lubomskiego. Każdy z nich jest osobowością, 
która w nowych, zwykle oszczędnych aran-
żacjach znanych utworów potrafi przekazać 
słuchaczowi świat spraw istotnych dla autora: 
odcienie miłości, zmysł krytycznej obserwacji 
świata, dystans do samego siebie, prawo do 
samotności, wreszcie refleksję nad śmiercią. 
Narrację koncertu poprowadził Jan Wołek, 
ongiś świetny wykonawca własnych pieśni, teraz 
znany autor tekstów piosenek, poeta i przyja-
ciel Grzegorza Ciechowskiego. Jego opowieść, 

mistrzowsko przepleciona anegdotami, ukazała 
zwyczajność życia, z którego wysnuła się twór-
czość tak ważna dla młodych pokoleń lat 80. 
i 90. Jakże inaczej wypadało rozumieć na jej tle 
„Synonimy” w wykonaniu Magdaleny Kumo-
rek, „Supernową” – Mariusza Lubomskiego, 
„Odchodząc” – Marii Peszek czy „Gdy jestem 
w niebie” Mirosława Czyżykiewicza…

Wreszcie wieczór czwarty – w reżyserii Jacka 
Bończyka. Do grupy artystów, którzy wystąpili 
poprzedniego wieczoru i wcześniej (I. Loranc, 
K. Groniec, sam Bończyk, M. Kilian, M. Lu-
bomski), dołączyli nowi: Kinga Preis, Michał 
Bajor, Piotr Machalica, Marian Opania i Ja-
nusz Radek. Piosenki Jacka Kaczmarskiego; 
najmniej chyba znane, a godne popularyzacji 
– Stanisława Staszewskiego (ojca Kazika), 
Marka Grechuty i Jonasza Kofty zostały tak 
dobrane, by skłonić słuchaczy do głębszej re-
fleksji nad sensem życia. Na przykład „Głupi 
Jasiu” Kaczmarskiego w znakomitym wykona-
niu Mariusza Kiljana, „Celina” Staszewskiego 
w świetnej interpretacji Katarzyny Groniec, 
„Niepewność” Mickiewicza/Grechuty jakże 
inna u Katarzyny Groniec, czy „Jak dobrze 
wstać, skoro świt” Kofty brawurowo zinter-
pretowana przez Mariana Opanię i Piotra 
Machalicę z udziałem Iwony Loranc. Widownia 
ujrzała swoje gwiazdy na żywo, pochłonęła 
olbrzymią dawkę poezji z pięciolinią w tle 
i nagrodziła artystów owacją.

Nie tylko tego wieczoru… Mam wrażenie, 
że notowania piosenki poetyckiej w Rybniku są 
wysokie jak nigdy dotąd. Gratulacje i podzięko-
wania dla organizatorów tak udanej imprezy. 
I jeszcze postulat: gdyby tak zaoszczędzić na 
materiałach reklamowych, a wydać mały tomik  
złożony ze znakomitych tłumaczeń poetyckich, 
których mieliśmy okazję słuchać, a które są tak 
trudno dostępne. Lub przynajmniej umieścić 
je na stronach internetowych festiwalu. Czy 
to możliwe?

(S), Grzegorz Walczak 
Zdjęcia: M.T.

„Kometa...” była tylko pretekstem do pokazania życia tzw. szarego człowieka. 
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— Warto tutaj żyć — ocenia Ślązak z krwi 
i kości, współautor książki „Myśleć Śląsk”, filo-
log klasyczny i erudyta, dr Zbigniew Kadłubek. 
Namiętność do Śląska można dostrzec niemal 
w każdej jego wypowiedzi. Robi prawdziwą 
reklamę temu miejscu. Zresztą nie on jeden, 
również pokazany w DK w Chwałowicach 
film o historycznych i geograficznych grani-
cach regionu, odkrył nieznane bliżej oblicze 

Górnego Śląska, postrzeganego najczęściej 
przez pryzmat kopalń i hut. Jednak w efekcie 
filmowej wędrówki, w której przewodnikiem 
był dawny wojewoda Wojciech Czech, łatwo 
było zmienić zdanie, wynikające na ogół 
z nieznajomości wielokulturowego dziedzictwa 
tej ziemi. Mało tego, zwykle nie uświadamiamy 
sobie, że spora część Górnego Śląska leży na 
terenie Republiki Czeskiej, gdzie nie brakuje 
urokliwych uzdrowisk i malowniczych zakątków. 
Aż trudno uwierzyć, że Śląsk jest taki piękny… 
A może być jeszcze piękniejszy, bo jak mówi 
Zb. Kadłubek, Śląsk ma potencjał. Poza tym, 
śląskość przestaje kojarzyć się z plebejskością, 
a to zobowiązuje: — Skoro nie jest to już kultura 
niszowa o charakterze biesiadno-piwno-krup-
niokowym, otwiera się przestrzeń do zupełnie 
nowego myślenia o Śląsku, odmienionego od 
dotychczasowego. Bycie Ślązakiem otwiera nas 
na cały kosmos — komentuje współautor książki 
„Myśleć Śląsk”. To zbiór esejów prezentujących 
odmienne, ale uzupełniające się spojrzenia na 

Śląsk, tożsamość jego mieszkańców, złożoność 
dziejów i uwikłań historycznych. Autorzy nie 
chcą przekonywać do jednej wizji Śląska, lecz 
uzmysławiają, jak wielkim wysiłkiem jest „zro-
zumieć miejsce”. — Myślenie nie ma granic, tak 
jak Śląsk — mówił Zb. Kadłubek. — Te eseje 
mają pokazać drogę ogromnej namiętności, która 
wiąże się z myśleniem o Śląsku. W Chwałowi-
cach zabrakło współautorki książki Aleksandry 

Kunce, za to swo-
je kontrowersyjne 
momentami opinie, 
wygłosił bardziej 
radykalny w osądach Zb. Kadłubek. A to nie-
uchronnie prowadziło do polemiki. Najwięcej 
emocji wzbudziło stanowisko Zb. Kadłubka w 
sprawie powstań śląskich, które nazwał hańbą. 
Próbował jednak tłumaczyć swoją odważną 
opinię: — Ślązacy nie powinni byli stawać prze-
ciwko Ślązakom. Brat przeciwko bratu — mówił. 
Podważał też „śląskość” zrywu i podkreślał zni-
komą świadomość powstań wśród ówczesnych 
Ślązaków. Kontrargumenty zgłaszane przez 
b. wiceprezydenta Rybnika Jerzego Frelicha, 
który mówił o znaczeniu powstań i przekony-
wał, że przedstawiony punkt widzenia uderza 
w pamięć przodków przelewających krew za 
Śląsk, zdaniem Zb. Kadłubka nie przekonują 
współczesnej młodzieży, która szuka nowego 
myślenia o Śląsku. — Historia jest nieszczę-
ściem — skwitował, nie negując oczywiście 

potrzeby prowadzenia dyskursów historycznych. 
Zb. Kadłubek wspomniał też o mentalnej blisko-
ści z Czechami i śląskim pragmatyzmie, który pod-
powiadał mieszkańcom, że aby przetrwać i wiele 
ocalić, nie zawsze trzeba „machać szabelką”. 
I nie ma to nic wspólnego ze sformułowaniem 
użytym przez jednego z braci Kaczyńskich, 
nazywającym Ślązaków kolaborantami. — Nie 
ma piękniejszego słowa określającego Ślązaka. 
Po łacinie „collaborare” znaczy współpracować, 
wspólnie się trudzić, współistnieć w zgodzie i po-
koju, co stawia Ślązaków w pozytywnym świetle, 
jako społeczność otwartą. (…) (Przyp. red.: Ka-
czyński zapewne nie takie znaczenie tego słowa 
miał na myśli). Śląsk zawsze był jednym wielkim 
„veni” – przyjdź. Dla wszystkich. Był przestrzenią, 
która chciała gościć. Śląsk był, jest i jeszcze będzie 
miejscem wielu spotkań — mówił Kadłubek, 
brylujący w polemicznych klimatach.  

Sporo uwagi poświęcono też śląskiej gwarze, 
która zdaniem Zb. Kadłubka jest dobrym two-
rzywem dla tekstów literackich i naukowych, 
dlatego autor przygotowuje się do wydania 
esejów filozoficznych i teologicznych napi-
sanych „po śląsku”. Stąd jego przekonanie, 
że język śląski powinien znaleźć odzwiercie-

dlenie przede wszystkim w formie pisanej. 
Tak jak się to dzieje z językiem kaszubskim. 
— U nas nie do pomyślenia — mówił, 
tłumacząc to brakiem odwagi i … wznio-
słości. — Śląsk potrzebuje wzniosłości. Jeśli 
powiemy sobie, że to coś drogocennego, 

przestaniemy się wstydzić. Tymczasem 
„przykurczamy” się, kiedy zdradzi 
nas akcent. Temat podchwycili 
uczestnicy spotkania, żaląc się, 
że młode pokolenie unika gwary: 
— Mój wnuk „mówi”, a nie „godo” 
— narzekała jedna z pań, pro-
ponując, by rozpropagowaniem 
śląskiego języka zajęli się nauczy-
ciele i uczelniani wykładowcy. 
— Nie jest tak źle — przekonywał 
z kolei dyrektor placówki Michał 

Wojaczek, podając za przykład Świerklany, 
w których polszczyzny prawie nie słychać. Są-
dząc jednak po uczestnikach spotkania, w gro-
nie których na próżno było szukać młodzieży, 
nie tylko język, ale zainteresowanie Śląskiem 
w ogóle, jest wśród nich niewielkie. 

Śląskim gwarom poświęcony był też drugi 
pokazany tego wieczora film, w którym o ich 
wyjątkowości opowiadał jak zwykle ciekawie 
prof. Jan Miodek. Był to kolejny z cyklu 12 
krótkich dokumentów, wyprodukowanych 
pod wspólną nazwą „Górnośląskie odkrywanie 
świata”, a poświęconych różnym aspektom tej 
ziemi. Cykl ma ukazać Górny Śląsk, jako wielki, 
historyczny region europejski o tysiącletnim 
dorobku cywilizacyjnym, który, niestety, ciągle 
pozostaje nieznany. Cóż, cudze chwalicie… 

(S)

Nie wszystkie opinie wygłaszane przez Zbigniewa Kadłubka zyskały aprobatę 
słuchających.                                                                                        Zdj.: s.  

Z miłości do Śląska…
… zrodził się pomysł organizacji w Domu Kultury w Chwałowicach nietypowych 

„Walentynek”. Z miłości do Śląska powstała też książka, o której wiele powiedziano 
w trakcie zainaugurowanego w tej placówce cyklu spotkań poświęconych temu 
regionowi. Z miłości do Śląska wreszcie, rozgorzała dyskusja, która potwierdziła, 
że warto rozmawiać. Również przy „bonkawie” i „kakałszalach”… 

sanych „po śląsku”. Stąd jego przekonanie, 
że język śląski powinien znaleźć odzwiercie-

dlenie przede wszystkim w formie pisanej. 
Tak jak się to dzieje z językiem kaszubskim. 
— U nas nie do pomy
tłumacząc to brakiem odwagi i … wznio-
słości. — 
powiemy sobie, 

przestaniemy si
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Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

A oto wyjątkowo ciekawe zdjęcie, pochodzące również ze zbiorów Stani-
sława Kempego. Na jego odwrocie widnieje odręczny napis: „Na pamiątkę 
mojej nauki. Czesław Kempy. Chwallowitze, dn. 4 sierpnia 1918”, natomiast 
na zdjęciu – dowcipny dopisek: „Burdoszowe niewolniki!”. Każda z postaci 
jest opatrzona numerkiem, a pod spodem legenda:  1 – J. Podstawka, 2 – A. 
Romantowski, 3 – Lepiarczyk, 4 - ?. Baron 5 - ?. Lepiarczyk

Prawdopodobnie są to uczniowie rzemiosła kowalskiego, nie wiemy tylko, 
czy ów Burdosz był majstrem kowalskim na kopalni Chwałowice, czy też był 
zwykłym chwałowickim kowalem. A czy słowo „niewolniki” to dowcip, czy 
może echo ciężkiej rzemieślniczej nauki. Bo przecież kiedyś majstrowie nie 
pieścili się z uczniami, ale później przeważnie uczniowie sobie to chwalili. Jak 
było w przypadku osób widocznych są na fotografii? I dlaczego na odwrocie 
podpisany jest Czesław Kempy, a nie ma go na fotografii? 

To zdjęcie udostępnił nam Stanisław Kempy. Fotografię wykonano około 
roku 1930 przed głównym wejściem do szkoły w Chwałowicach, o czym 
przekonujemy się po charakterystycznych drzwiach w tyle i po kamiennych 
„kuglach”, czyli kulach po obu stronach schodów. Nie wiemy, niestety, kogo 
zdjęcie przedstawia: czy nauczycieli tej szkoły, a może jakiś chór czy inny 
zespół tam ćwiczący? Liczymy na wiedzę naszych czytelników.
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Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz „Rybnik. Znaki 
samorządnych wspólnot” była dyskusja samorządowców nad 
statutami dzielnic. W jej toku okazało się, że przygotowanie 
zgodnych ze wszystkimi naukowymi kryteriami symboli 

graficznych dla danych lokalnych społeczności nie jest proste. 
W cyklu artykułów przybliżamy znaki rybnickich dzielnic. Dziś 
przedstawiamy Maroko–Nowiny i Meksyk.

Znaki wspólnoty
Maroko–Nowiny i Meksyk

Nie bez powodów Rybnik można uznać za najbardziej rozległe 
miasto na świecie. W ciągu niewielu minut można się znaleźć na 
przykład w Paryżu, wpaść na chwilę do Pekinu, odwiedzić Maroko, 
czy wreszcie zatrzymać się w Meksyku.

Nas, współczesnych rybniczan, nie dziwi już bogactwo nazw geo-
graficznych, którymi z fantazją posłużyli się niegdysiejsi mieszkańcy. 
Uczynili to, aby odnotować powstanie nowych ośrodków osadniczych, 
położonych gdzieś daleko, na obrzeżach rozrastającego się miasta. 
Nowopowstające osiedla były tak odległe od dobrze znanego rynku, jak 
egzotyczne kraje, znane dotąd z lekcji geografii. Dwa z nich – Maroko 
i Meksyk – usytuowane w południowo–wschodniej i zachodniej części 
miasta, z czasem, z niewielkich zespołów charakterystycznych zabudo-
wań. rozrosły się w dynamicznie rozwijające się dzielnice. Zatem warto 
przybliżyć nieco ich niezbyt odległą przeszłość, i wskazać na tkwiący 
w nich potencjał.

Maroko–Nowiny to dzielnica, która powstała na terenach należą-
cych niegdyś do gminy Smolna. Sama Smolna, rozległa gmina wiejska, 
której istnienie odnotowano w średniowiecznych dokumentach już 
w roku 1223, dopiero od 1907 roku stała się integralną częścią pobli-
skiego miasta – Rybnika. Na jej północno–zachodnim krańcu, wśród 
pól i niemal na granicy lasów, w latach dwudziestych XX wieku, za-
częto budować kolonię nowoczesnych domków, zwanych popularnie 
„Marokiem”. Rozbudowę tej części Rybnika kontynuowano po II 
wojnie światowej. Kolejno powstawały osiedla „Wieczorka”, „Tysiąc-
lecia” i „Dworek”. „Nowiny” – największe z nich, budowano w latach 
1976–1985. Wcześniejsze osiedla, mało ciekawe urbanistycznie, typowe 
realizacje peerelowskiego budownictwa, z upływem czasu zdążyły się 
wtopić w otoczenie – zieleń i jednorodzinną zabudowę. Składające się 
z kilku członów „Nowiny”, zbudowane z wielkiej płyty, dominują nad 
otoczeniem, nie sprzyjając tworzeniu się bliskich relacji międzyludzkich. 
Ta wielotysięczna, zróżnicowana ludnościowo „sypialnia” Rybnika, 
dopiero niedawno zaczęła obrastać własną, interesującą infrastruk-
turą. Potrzeba reprezentacji interesów przeszło dwudziestotysięcznej 
społeczności zaowocowała powołaniem do istnienia dzielnicy Zachód 
„Nowiny”. Stało się to uchwałą Rady Miasta z dnia 7 listopada 1990 
roku. Przyjęta wówczas nazwa nie oddawała jednak złożonej sytuacji 
dzielnicy. Zastąpiono ją więc w roku 1999 bardziej poprawną – „Ma-
roko–Nowiny”.

Meksyk, najmłodsza z rybnickich dzielnic, została wyodrębniona 
ze Śródmieścia dopiero w roku 1994. Początki tej dzielnicy związane 
są z zakończeniem budowy węzła kolejowego na peryferiach Rybnika 
w drugiej połowie XIX. Do nielicznych domostw rozsianych na Kozich 
Górach i Brzezinach Miejskich, zbiornika wodnego z oryginalną wieżą 
ciśnień, który wybudowano w roku 1905, dołączyła w latach dwudzie-
stych XX wieku kolonia atrakcyjnych domków jednorodzinnych. Już  
wówczas osiedle nazywano potocznie Meksykiem. Rozbudowa dzielnicy 
postępowała szybko, zwłaszcza po II wojnie światowej. Obok coraz 
liczniejszych domów prywatnych zbudowano bloki mieszkalne, powsta-
wały szkoły. Stary park miejski, popularna Hajda, z powodzeniem służy 
rybniczanom od chwili swego powstania, do dziś.

Cóż zatem łączy, oprócz egzotycznych nazw, późnego czasu powstania 
i jeszcze późniejszego uzyskania statusu dzielnicy obie te części miasta? 
Odpowiedź jest prosta – brak im znaku przynależności do miejsca, 
znaku jednoczącego lokalną społeczność, słowem – brak im znaku 
wspólnoty. W podobnej sytuacji są też inne dzielnice miasta. Należą 
do nich Boguszowice–Osiedle, Grabownia, Paruszowiec–Piaski, Północ, 
Radziejów, Rybnicka Kuźnia, no i najważniejsza dzielnica centralna 
– Śródmieście.

Jak wynika z powyższych wyliczeń, problem ten dotyczy dziewięciu 
spośród dwudziestu siedmiu dzielnic miasta. Znaczy to, że trzeciej czę-
ści z nich brakuje istotnego elementu, który świadczy o ich odrębnym 
statusie, stanowi nową jakość we wzajemnych związkach mieszkańców 
dzielnicy, a także ich relacjach z tymi dzielnicami, które swymi znakami 
wspólnoty dysponują. Ich brak powoduje dyskomfort, zwłaszcza dla rad 
dzielnic, szczególnie gdy przychodzi im reprezentować interesy własnych 
mieszkańców podczas ogólnomiejskich imprez. Ten odczuwalny brak 
skutkuje też podejmowaniem oddolnych inicjatyw zmierzających do 
zaprojektowania takiego znaku, popularnie zwanego herbem. Rodzi to 
sporo problemów wynikających z nieznajomości skomplikowanych reguł 
heraldycznych rządzących powstaniem, a następnie funkcjonowaniem 
tego typu znaków. Herb miasta czy gminy, a w przypadku dzielnic 
znak wspólnoty, bo ustawodawca nie przewidział możliwości 
prawnej posługiwania się na tym szczeblu samorządu herbem, 
to nie jest logo, które można dowolnie zaprojektować. Powinien 
spełniać wszystkie wymogi właściwe herbom. 

Proces porządkowania tego problemu przebiega w Rybniku niemal 
w sposób wzorcowy. Podjęte do tej pory działania są unikalne w skali 
kraju. Zapoczątkowane badaniami naukowymi, opracowane i skon-
sultowane z wybitnymi znawcami heraldyki, są podstawą do podjęcia 
następnych kroków. Powinny nimi być przede wszystkim: poprawienie 
wszystkich dotychczasowych znaków wspólnoty dzielnic, aby 
uzyskały prawidłowy kształt oraz zaprojektowanie znaków dla 
dzielnic, którym ich brak. Znaczy to, że powinny zostać podjęte 
kompleksowe działania dla wszystkich dzielnic równocześnie, a opraco-
wanie znaków powinno być zlecone fachowcom ściśle współpracującym 
z lokalnymi samorządami, a zarazem konsultujących wyniki swych prac 
z Polskim Towarzystwem Heraldycznym. Jest to zadanie pracochłonne 
i kosztowne, jednak największa i najbardziej skomplikowana część 
pracy została już przeze mnie wykonana nie obciążając budżetu miasta. 
Projekt rzetelnych działań zmierzających do rozwiązania tego mało 
istotnego z pozoru problemu, wymaga jednak zaangażowania się weń 
radnych, bo od ich świadomości i decyzji zależy jego realizacja.

Elżbieta Bimler–Mackiewicz
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Za przesłane z okazji 
Dnia św. Patryka pozdrowienia 

Carrantuohillom 
redakcja dziękuje!



Nazywa się Emir i choć ma dopiero dwa 
latka już zdążył zostać bohaterem. W okre-
śleniu nie ma zbytniej przesady, zważywszy, 
że Emir jest… kotem rasy maine coon. W 
nagrodę, że obudził swojego pana, kiedy w 
kamienicy przy ul. Saint Vallier wybuchł 
pożar, dostał puszkę ulubionego pokarmu. 
Właściciele przymknęli też oko na jego 
drobne kradzieże. Dodajmy – kulinarne...  

Opiekunka kota Ewa Buczyńska (na zdj. z 
Emirem), mówi, że tylko Emir zareagował na 
wołanie o pomoc i wdzierający się do mieszkania 
dym: — W domu było sześć innych kotów, ale 
one wystraszone schowały się pod kanapę. Tylko 
Emir postanowił ratować swojego pana, który 
w czasie, gdy wybuchł pożar, spał po „nocnej 
zmianie” w mieszkaniu na czwartym piętrze 
w kamienicy przy ul. Saint Vallier. 
Ważący 8,5 kg kot wskoczył na śpią-

cego, więc 
pan Bog-
dan nie 

m i a ł 

większych problemów, 
by się obudzić. Przypo-
mnijmy, że w akcji gasze-

nia pożaru brało udział sześć zastępów straży 
pożarnej, a 4 osoby z objawami zatrucia trafiły 
do szpitala. 

Bohaterski wyczyn kota sprawił, że jego 
właściciele jeszcze przychylniejszym okiem 
spojrzeli na swojego futrzanego współlokatora, 
a jak mówi E. Buczyńska, Emir ma na sumieniu 
parę grzeszków: — Jest drobnym kuchennym 
złodziejaszkiem. Oprócz opanowanej do perfekcji 
kradzieży kotletów, jest mistrzem w wyławianiu 
mięsa z gotującego się rosołu. I co ważne nie-
koniecznie zjada to co ukradnie, podoba mu się 
samo polowanie — dodaje. 

Bohaterskiego Emira można było zobaczyć 
podczas pokazu, jaki z okazji Światowego Dnia 
Kota, zorganizowało Stowarzyszenie Miłośni-
ków Kotów Cat Club Rybnik (www.cc.rybnik.

pl). Swoje gościnne progi dla wielu zwie-
dzających i rekordowej, jak na rybnic-
kie warunki ilości prawie 80 kotów, 

otwarła Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Paruszowcu–Piaskach. 
A podziwiano popularne da-

chowce, koty europejskie, północ-
no- i południowo amerykańskie, 

persy, brytyjskie, norweskie leśne 
oraz syberyjskie. Przyjechali również 

wystawcy ze Słowacji oraz Czech, 
których reprezentantka przywiozła do 

Rybnika rzadkie koty – kurylskie bobtaile. 
Ślicznego maluszka z charakterystycznym 

dla tej rasy krótkim ogonkiem, można było kupić 
za 1500 zł. W trakcie pokazu tradycyjnie odbyły 
się konkursy dla dzieci, porady weterynaryjne, 
sprzedawano kocie „gadżety” i zbierano środki 
dla naszych „braci mniejszych”. — Jak zwykle 
w trakcie pokazu prowadzimy zbiórkę darów na 
rzecz rybnickiego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. Szacujemy, że w czasie dwóch lat naszej 
działalności dostarczyliśmy już do schroniska ok. 
100 kg karmy — mówi prezes stowarzyszenia 
„Cat Club Rybnik” Ludwika Małecka, która na 
pokazie zaprezentowała 11 kotów, w tym niekwe-
stionowanego championa, persa „Bon-bona”. 

Koty cieszyły się sporym zainteresowaniem 
zwiedzających i być może dzięki wyczynowi 
Emira powiększyło się grono miłośników tych 
wyjątkowych zwierząt. Bo, jak mówi przysłowie, 
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie…  

(S)

Z notatnika strażnika miejskiego

Podziwiano również rzadkiego kota rasy kurylski bobtail 
z charakterystycznym krótkim ogonkiem.                                       
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Rybnika rzadkie koty 
Ślicznego maluszka z charakterystycznym 

Luty, pomimo że trwał o jeden dzień dłu-
żej niż zwykle, okazał się dla SM miesiącem 
dosyć spokojnym. Odnotowano tylko dwa 
poważne zdarzenia.

Zakochany czy opętany?
14 lutego strażnicy będący na patrolu w 

okolicach Pl. Wolności zostali zawiadomieni  
o agresywnym zachowaniu jednego z gości w 
lokalu „Śląska”, który używał m.in. gróźb karal-
nych w stosunku do osób tam przebywających. 
Po czym opuścił lokal. Mężczyznę „namierzo-
no” w autobusie, zatrzymano i przewieziono 
do KMP. Jak się okazało, był znany rybnickiej 
policji, gdyż przebywał pod jej nadzorem. 
Trudo ustalić czy akurat obchodzone w tym 
dniu „walentynki” miały wpływ na działania 
21–letniego rybniczanina, ale wykluczyć tego 
nie można. Mężczyzna, co prawda nie do końca 
zachowywał się jak zakochany, ale przecież św. 
Walenty jest też patronem osób… – używając 
eufemizmu – nie do końca panujących nad 
emocjami. Czy sąd weźmie to pod uwagę jako 
okoliczność łagodzącą?

Wjazd bez „wyjścia”
Z kolei 20 lutego w godzinach popołu-

dniowych patrol Straży Miejskiej zatrzymał 

kierowcę, który nie zastosował się do znaku 
„zakaz ruchu w obu kierunkach”. Strażnicy 
podczas kontroli pojazdu stwierdzili, że nie 
posiada on ważnych badań technicznych. W 
tej sytuacji wezwano na miejsce patrol policji, 
któremu kierowcę przekazano. Jak się okazało, 
33–letni mężczyzna był poszukiwany przez po-
licję trzema listami gończymi. Widać, że czasem  
złamanie prawa o ruchu drogowym okazuje się 
dla stróżów prawa…korzystne. 

Najlepszy, drogi przyjaciel…
Problemem wielu miast, również Rybnika, 

są psy biegające bez nadzoru właścicieli. Wia-
domo, że pies jest najlepszym przyjacielem 
człowieka i być  może dlatego nie pamiętamy 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 
Na początku marca strażnicy przeprowadzili 
akcję kontrolną „bezpański pies” – dopiero 
na widok samochodu ze schroniska pojawiali 
się właściciele, którzy często tłumaczyli się, że 
przecież ich piesek nikogo by nie ugryzł. Nie-
stety, za takie zachowanie karani byli mandatem 
w wysokości 200 zł. Przysłowie  powinno w tej 
sytuacji raczej brzmieć, że pies jest najlepszym 
przyjacielem człowieka, ale jak wychodzi na 
spacer na smyczy… W innym przypadku może 
być bardzo drogim przyjacielem…

Warto przeczytać
Na rynku wydawniczym niebawem ukaże się 

kolejna książka red. Jerzego Szczygielskiego, 
a będą to „Biografie żużlow-
ców Rybnika 1932 – 2007”. 
To pierwsza w swoim rodzaju 
książka przedstawiająca biografie 
wszystkich zawodników rybnic-
kiego klubu, którzy od zarania tej 
dyscypliny startowali na rybnickim 
torze. Wydawnictwo zawiera 241 
biografii, ponad setkę archiwal-
nych zdjęć, programy i bilety (w kolorze), opis 
rywalizacji drużynowej w XXI w. (2001–2007), 
liczne tabele i zestawienia, wycinki z gazet, więc 
powinno zadowolić każdego sympatyka żużla. 
Promocja książki odbędzie się 27 marca br. o godz. 
17.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Rybniku. Później będzie można ją nabyć 
w księgarniach Orbita i Sowa. Do tej pory red. Jerzy 
Szczygielski był autorem książek: „Puchar ROW 
– zapomniany turniej, rybnickie finały (1999), 
„Rybnik żużlem stoi” (2001), „Memoriał red. Jana 
Ciszewskiego 1983 – 2003 (2004), „Olimpijczycy 
subregionu zachodniego województwa śląskiego 
1928 – 2006” (2006). W przygotowaniu są już ko-
lejne pozycje dotyczące historii rybnickiego sportu 
oraz ruchu olimpijskiego na Śląsku. 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 41
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Wyboksowali medale
Na zorganizowanych w Myszkowie 

Mistrzostwach Śląska Kadetów w boksie 
wystartowało 76 zawodników z 18 śląskich 
klubów, wśród nich byli również zawodnicy 
RMKS Rybnik. W klasyfikacji drużynowej 
rybniczanie zajęli 1. miejsce, a to głównie dzięki 
złotym medalom Piotra Filipowskiego, Mateusza 
Serkowskiego, Daniela Mętlewicza i Miłosza  
Laskowskiego. Ponadto wicemistrzami naszego 
województwa zostali: Łukasz Pinior i Kamil Łach. 

Wymienieni zawodnicy zdoby-
wając medale mistrzostw Śląska, 
zdobyli tym samym prawo udziału 
w kwalifikacjach do półfinałów 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży, która zostanie rozegrana 
na przełomie kwietnia i maja we 
Wrocławiu. 

KILER CUP kibiców
Stowarzyszenie Kibiców i Sympatyków 

Rybnickiego Żużla „ROW RYBNIK” było 
organizatorem II Ogólnopolskiego Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej KILER CUP Rybnik 
2008, w którym wystąpiło 13 drużyn z całej 

Polski. W wielkim finale turnieju WGE Często-
chowa pokonała Unię Leszno 2:1. Trzecie miejsce 
zajęły drużyny Unii Tarnów i Unii „Beton Squad” 
z Leszna. Startujące w turnieju w roli gospodarza 
dwie rybnickie drużyny Młodej Gwardii Rybnik  

i EB Rybnik, odpadły kolejno w ćwierćfinałach  
i w barażach o awans do tychże ćwierćfinałów.

Puchar „Fair Play” zdobyła drużyna Czarnych 
Diabłów z Ostrowa, najlepszym strzelcem zo-
stał Hubert Dąbrowski z Leszna, a najlepszym 
bramkarzem Bartosz Ignaszewski z Rybnika. 
Poza przeżyciem czysto piłkarskich emocji, 

kibice byli świadkami wręczenia przez or-
ganizatorów zaproszonym b. zawodnikom 
medali i dyplomów w podziękowaniu za ich 
długoletnie przywiązanie do zielono-czar-
nych barw i godne ich reprezentowanie.  
Medale osobiście odebrali: Joachim Maj, 
Andrzej Wyglenda, Antoni Fojcik, Jerzy 
Gryt, Antoni i Eugeniusz Skupieniowie, 
Mieczysław Kmieciak, Mirosław Korbel  
i Adam Pawliczek. Osobne podziękowania 
otrzymali również obecni na turnieju An-
drzej Szymański i Piotr Winiarz. Medale 

otrzymali dziennikarze piszący często o rybnickim 
klubie czyli Stefan Smołka, Henryk Grzonka  
i Józef Kancelista. Osobne podziękowania dla 
prezydenta Adama Fudalego złożono na ręce 
radnego Jana Mury. 

Wybieramy Sportowca 
2007 roku

Do 31 marca br. każdy mieszkaniec 
Rybnika może oddać głos na jednego z 10 
kandydatów w plebiscycie „Najlepszego 
Sportowiec 2007 roku Miasta Rybnika”. 

S p o ś r ó d  9 8  z g ł o -
szonych do nagrody 
sportowców, będących 
zgodnie z kryterium kon-
kursu medalistami mi-
strzostw świata, Europy 
czy Polski, kapituła pod 
przewodnictwem prezy-
denta Adama Fudalego,  
w której skład weszli też 
przedstawiciele miasta, 
członkowie Rady Sportu 
oraz rybnickich mediów, 
wytypowała dziesiątkę osób, w której znaleźli 
się: Jerzy Makula – Aeroklub ROW (akro-
bacja szybowcowa, 3. miejsce w Mistrzostwach 
Świata), Hanna Las – Klub Sportowy „Polo-
nia” Rybnik (judo, 1. miejsce w Mistrzostwach 
Polski juniorek), Kamil Cieślar – Młodzieżo-
wy Klub Mini Żużlowy „Rybki” Rybnik (mini-
żużel, indywidualny Mistrz Polski w miniżużlu), 
Michał Mitko, Wojciech Duchniak, Patryk 
Pawlaszczyk – Rybnicki Klub Motorowy 
(żużel, Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwo 
Polski), Wojciech Sworowski – Rybnicki 
Młodzieżowy Klub Sportowy (szermierka,  
2. miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów), 
Ewelina Stanczewska – Klub Sportowy „Polo-
nia” Rybnik (judo, 3. miejsce w Mistrzostwach 
Polski seniorek), Marcin Krzyżanowski 
– Miejski Klub Szachowy (szachy, 1. miejsce  
w Mistrzostwach Polski juniorów), Ariel Kuśka 
– Klub Sportowy „Polonia” Rybnik (judo,  
1. miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów).

Niezbędne do głosowania wnioski moż-
na otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta 
Rybnika lub na stronie internetowej www.
rybnik.pl. Zwycięzca otrzyma tytuł Najlep-
szego Sportowca 2007 roku Miasta Rybnika oraz 
nagrodę finansową. Rozstrzygnięcie plebiscytu 
nastąpi w kwietniu br., o czym oczywiście 
poinformujemy.

Po dogrywce szóste w Polsce
Koszykarki  RMKS-u Rybnik zajęły 6. miejsce w III Mistrzostwach Polski Juniorek 

Starszych, które odbyły się w Gdyni. Po dwóch grupowych porażkach z Orłem Polkowice 
(40:79) i VBW GTK Gdynia (72:106), podopieczne Adama Renera w ostatnim spotkaniu gru-
powym pokonały MUKS ŻAK Koszalin 85:51. Dzięki temu zwycięstwu dzień później stanęły do 
walki o 5 miejsce w Polsce. Po zaciętym spotkaniu zakończonym dogrywką rybniczanki przegrały 
jednym punktem z Basketem 25 Bydgoszcz 83:84.  Mistrzem Polski został MUKS Poznań.

Rybniczanki były w tych mi-
strzostwach najmłodszym zespo-
łem, tylko B.Głocka i K.Stanek, 
na co dzień reprezentujące Utex 
ROW Rybnik, są juniorkami 
starszymi, pozostałą część dru-
żyny tworzą o 2-3 lata młodsze 
od nich zawodniczki. Droga do 
turnieju finałowego była długa. 
Koszykarki RMKS-u po wygra-
niu ligi śląsko – opolskiej, w ko-
lejnej fazie rozgrywek pokonały 

Olimpię Poznań. Następnie w turnieju półfinałowym, którego RMKS był organizatorem, poko-
nały Ostrowię Ostrów i KS Piaseczno i wspólnie z AZS-em Gorzów awansowały do gdyńskich 
finałów. Podczas finałowych spotkań punkty dla RMKS-u Rybnik zdobyły: Natalia Przekop 70, 
Karolina Stanek 68, Barbara Głocka 47, Aldona Morawiec 25, Aleksandra Kurdziel 23, Sonia 
Moszkowicz 19, Sandra Podleśny 11, Paulina Mycio 6, Magdalena Gawęda 5.

Drużyna juniorek starszych RMKS–u Rybnik.

Jerzy Makula – jedyny 
w „10” medalista Mi-
strzostw Świata.

Gospodarze turnieju – piłkarze Młodej Gwardii i EB Rybnik.

Najlepsza na Śląsku bokserska 
drużyna kadetów RMKS–u Rybnik  
z trenerami: Z. Gasiorowskim  
i A. Jakimczukiem. 
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Czas na play – offy
Koszykarki Utexu ROW Rybnik już na kilka 

kolejek przed zakończeniem I etapu rozgrywek 
Ford Germaz Ekstraklasy, zapewniły sobie 
miejsce w pierwszej ósemce i awans do play–off, 
co było najważniejszym celem do zrealizowa-
nia przez zespół w tym sezonie. O ostatecznym 
miejscu Utexu zadecyduje ostatni mecz tej rundy, 
rozegrany w Gorzowie 19 marca.  Ale  niezależnie 
od wyniku tej konfrontacji, rywalem Utexu w I run-
dzie play – off będą właśnie gorzowianki. Pierwsze 
dwa mecze zostaną rozegrane w Gorzowie w dniach 
26/27 marca, 3 mecz, ewentualnie 4 (drużyny grają 
do 3 zwycięstw) odbędzie się w Rybniku 30/31 mar-
ca. Datę piątego meczu zaplanowano na 2 kwietnia.  
Jeszcze przed zakończeniem I etapu rozgrywek 
Utex ROW Rybnik wystąpi w Finale Ośmiu Pu-
charu Polski (Kraków – Jaworzno 14–16 marca) . 
W meczu ćwierćfinałowym tych rozgrywek los przy-
dzielił rybniczankom niepokonany na krajowym 
podwórku w tym sezonie Lotos PKO BP Gdynię. 
I to właśnie od potyczki ligowej z Lotosem w Ryb-
niku rozpoczęła się fatalna seria czterech porażek 
rybniczanek we własnej hali. Po Lotosie (58:69) 
2 punkty z Rybnika wywiozły CCC Polkowice 
(67:74), Wisła Can Pak Kraków (60:75), a ostatnio 

Duda Lesz-
no (52:62). 
Pierwsze trzy 
z e s p o ł y  t o 
ubiegłoroczni 
medaliści ligo-
wych rozgry-
wek, pomimo 
tego rybni-
czanki toczyły 
z nimi pasjo-
nujące boje. Z 
reguły w tych 
ostatnich spo-
tkaniach rybniczankom sił starczało na 3 kwarty  
(z Lotosem po I połowie Utex przegrywał tylko 
27:30, z Polkowicami po 20 minutach gry wygrywał 
38:36, z Wisła Kraków po 3 kwartach był remis 
55:55, a z Dudą przed ostatnią kwartą Utex pro-
wadził 47:41), w czwartej wyraźnie na parkiecie 
dominowały rywalki. Pomiędzy tymi porażkami 
rybniczanki wróciły podbudowane zwycięstwem  
z Poznania z miejscową Ineą 57:56, a przywiezione 2 
punkty przybliżyły znacznie Utex do ligowej czołów-
ki. Miejmy nadzieję że play–offy będą najlepszym 
dowodem na to, że tegoroczny beniaminek z Ryb-
nika jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.  

Uczniowskie zjazdy
Po raz dwunasty Miejski Uczniowski Klub 

Sportowy „SZS” w Rybniku zorganizował 
zawody w narciarstwie alpejskim dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Zawody odbyły się w Brennej, a na trasę zjazdu 
wyruszyło 45 zawodników i 28 zawodniczek.  

Wśród gimnazjalistek zwyciężyła Aleksandra 
Kiecka (Gimnazjum nr 1), przed Pauliną Blazel 
(G 1) i Patrycją Szrajer (G Powstańców Śl.). 
Najlepszym gimnazjalistą – zjazdowcem został 
Karol Uznański (G 7), drugi był Michał Kubina 
(G 2), a trzeci Rafał Pierchała (G 7). 

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych naj-
lepszą alpejką okazała się Katarzyna 
Michalik ( II LO), która wyprzedziła 
Izabelę Sierną (II LO) i Magdę 
Michalik (I LO), wśród chłopców 
zwyciężył Gniewosz Widuch (I LO), 
drugi był Franciszek Smusz (ZSB),  
a trzeci Bartłomiej Michalik (II LO). 

Powalczą o II ligę
Siatkarze TS Volley Rybnik zostali mistrza-

mi Śląska III ligi. Swój prymat na trzecioligowych 
boiskach potwierdzili podczas dwóch finałowych 
turniejów z udziałem 4 najlepszych drużyn ligi. Co 
prawda, podczas pierwszego turnieju rozgrywanego 
w Częstochowie zajęli 2 miejsce po porażce 2:3  
z MKS MOS Będzin, to jednak już podczas ryb-
nickiego turnieju finałowego nie byli zbyt gościnni 
i bez straty seta zakończyli udział w turnieju, jak 
i w całych rozgrywkach na 1 miejscu. W nagrodę 
z rąk prezesa Śląskiego Związku Piłki Siatkowej 
Marka Kisiela otrzymali okazały puchar wraz   
z życzeniami awansu do II ligi. I taki też cel sobie 
postawili… Teraz siatkarze Volleya przystąpią 
do rywalizacji o upragniony awans z czołowymi 
drużynami województwa opolskiego, dolnoślą-
skiego i lubuskiego. Turniej ten zostanie rozegrany  
w ostatni weekend marca w Rybniku. Z niego 2 naj-
lepsze zespoły awansują do ścisłego finału o awans  

do II ligi. Mistrzostwo Śląska wywalczyli: Łukasz Lip 
– kapitan (na zdj.), Andrzej Smiatek, Łukasz Ma-
jenta (libero), Karol Kloś, Michał Łata, Grzegorz 
Jaruga, Tomasz Kolarczyk, Jacek Sikora, Wiktor 
Borowski, Przemek Wolny, Andrzej Przymusiński, 
Bartosz Inglot, Karol Jaciów i Robert Stabryło. 
Trenerem drużyny jest Wojciech Kasperski. Do 
drużyny na decydujące o awansie turnieje ma 
dołączyć specjalizujący się w siatkówce plażowej, 
reprezentant Polski, Mariusz Prudel.      

Rybnicki szpadzista 
trzeci w Europie 
Na rozegranych w Rovigo we Włoszech 

Mistrzostwa Europy Kadetów w szermierce 
szpadzista RMKS-u Rybnik Wojciech Swo-
rowski po fantastycznych walkach zdobył 
brązowy medal. W turnieju indywidualnym 
wystartowało 97 zawodników z 25 państw.

W fazie grupowej turnieju Sworowski wy-
grał 4 z 6 pojedynków i do walk pucharowych 
przystępował z numerem 30. W nich pokonał 
13:9 reprezentanta Austrii, to samo uczynił  

z Romanem Yarinowskim z Izraela. W wal-
ce o szeroki finał rybniczanin zmierzył się 
z Mistrzem Rosji w tej kategorii wiekowej, 
Anokhinem Vadimem i po wyrównanym po-
czątku zawodnik RMKS–u objął prowadzenie 
i wygrał 15:10. Ostatnim zawodnikiem, który 
mógł przeszkodzić naszemu reprezentantowi 
w drodze do strefy medalowej był niemiecki 
zawodnik Rudolf Haller, ale na szczęście i on  
nie poradził sobie z bardzo dobrze walczącym 
tego dnia zawodnikiem RMKS–u Rybnik.  

Walki półfinałowe rozpoczęły się, niestety, 
dopiero po prawie trzygodzinnej przerwie 
która  źle wpłynęła na rybnickiego szpadziste.  
W walce o finał nasz zawodnik uległ szpadzi-
ście ze Szwajcarii, Laurentowi Clenin 10:15  
i zajął ostatecznie 3 miejsce przywożąc do kraju 
brązowy medal.

Jest to największe osiągnięcie rybnickiej  
szermierki na arenie międzynarodowej od 
początku istnienia szermierki w Rybniku. Tym 
wynikiem Sworowski zakwalifikował się do 
Mistrzostw Świata Kadetów, które odbędą się 
również we Włoszech, na Sycylii, w dniach od 7 
do 14 kwietnia br. Zawodnik potwierdził rów-
nież swoją przynależność do ścisłej czołówki nie 
tylko krajowej, ale również europejskiej. Mamy 
nadzieję, że kwietniowe MŚ przyniosą nam 
podobnie radosne chwile jak te po występie na 
Mistrzostwach Europy w Rovigo.

W turnieju drużynowym mistrzostw Pol-
ski reprezentacja, której W. Sworowski był 
kapitanem zajęła 4 miejsce na 22 startujące  
w turnieju drużyny.

Edyta Błaszczak próbuje minąć grają-
cą w Lotosie Amerykankę Chamique 
Holdsclaw. 

Kapitan Volleya odbiera z rąk prezesa ŚZPS 
okazały puchar. 

Podium turnieju indywidualnego Mistrzostw Europy, 
pierwszy z prawej W. Sworowski.

Zwycięzcy we wszystkich kategoriach.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 43
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Hity na święta

Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

Hity na święta

Pierdomenico Baccalario, 
Ognisty pierścień. Wyd. Firma 
Księgarska 2008 r.

Pierwsza książka z nowego cyklu 
Century autora bestsellerów dla młodzieży, 
których bohaterem był Ulisses Moore. 
Akcja magicznej opowieści rozpoczyna 
się w Rzymie, gdzie spotyka się czworo 
dzieci, których łączy data urodzenia 

– 29 lutego. Oprócz przyjemności czytania, wydawcy przygotowali 
dodatkową atrakcję – konkurs na recenzję książki, w którym nagrodą 
jest wycieczka do włoskiej stolicy, gdzie przygody czwórki młodych ludzi 
się rozpoczynają.     

21.Wiek. Magazyn o nauce, 
technice i odkryciach. Nr 3, 
marzec 2008.

Pismo dla wszystkich, którzy chcą 
wiedzieć więcej o otaczającym nas świecie. 
We „wstępniaku” redakcja podsumo-
wuje dokonania światowej nauki w roku 
ubiegłym, a tym samym jest to niejako 
„spis treści” pisma w 2007 r. W numerze 
aktualnym m.in. o nowym wzorcu kilograma, najnowszych osiągnięciach 
lotnictwa, kosmicznych odpadach, zagadkowej migracji pszczół i wielu 
innych, fascynujących sprawach.

CD. Rozmowy nocą. Muzyka 
z filmu. Wyd. Kayah, Sony Music 
Entertainment BMG 2008.

Dwupłytowy album z muzyką Piotra 
„Miki” Mikołajczyka do komedii roman-
tycznej „Rozmowy nocą” z Magdaleną 
Różdżką i Marcinem Dorocińskim w rolach 

głównych. Płyta druga to różne kompozycje w filmie wykorzystane, 
a wśród wykonawców Krzysztof Kiljański, Bisquit, Marisa Monte, Bebel 
Gilberto, Barry White i in. 

DVD. Piotruś i wilk, 
reż. Suzie Tem-
pleton. Wyd. 
Arthaus Music 
2008.

Ratatuj ,  Walt 
D i sney  P i c tu re s 
i Pixar Animation Stu-
dios. Wyd. Imperial 
Cine Pix 2008.

Dwie “zajączkowe” propozycje dla najmłodszych: oskarowy 
sukces polskich animatorów z łódzkiego Se–ma–fora, nowatorska, 
animowana wersja bajki z muzyką Sergiusza Prokofiewa o chłopcu, 
który pokonał wilka oraz animowany  hit ostatnich miesięcy o szczurku, 
który uwielbiał gotować...   

Na święta Wielkiej Nocy pani Kazia Drewniok przygotowała dla nas 
konkurs kolorowy jak zbliżająca się wiosna. W swoich wędrówkach po 
mieście zachwyciła się witrażami zdobiącymi niektóre miejskie budowle 
i postanowiła uczynić je tematem konkursu. 

Zadaniem czytelników jest dopasowanie witraży lub ich fragmentów ozna-
czonych cyframi rzymskimi od I do IV (rys. dolny) do budynków oznaczonych 
literami od A do D (rys. górny). By to uczynić należy odgadnąć ostatnie słowo 
czterech „małych” haseł, a z liter oznaczonych w diagramach cyferkami od 1 do 
13 utworzyć główne hasło, które jest rozwiązaniem.

Rozwiązanie należy wpisać na kartce pocztowej i przynieść ją lub przesłać do 
redakcji w terminie do 14 kwietnia br. 

Spośród czytelników, którzy przyślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy 
nagrody ufundowane przez sponsorów.

Naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy!   

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 45

SANBIOS, ul. Sikory 7, 44–100 Gliwice, 
tel./fax 032/23 49 632; www.sanbios.pl

Zestaw 
suplementów: 
Pilonyx i Vita Selen ACE 

poprawiających jakość włosów, skóry i paznokci, 
dostępnych w aptekach i sklepach zielarskich 

Rozwiązanie foto-zagadki z nr 2 – Zdjęcie 
przedstawiało ostatni przed całkowitym 
wyburzeniem fragment budynku b. szkoły 
muzycznej przy ul. Piłsudskiego.
Nagrody otrzymują: 
• bony towarowe – Erwin Henich 
i Jolanta Gerus z Rybnika
• zestaw suplementów – Kazimierz Cheba 
z Rybnika
Po odbiór nagród należy się zgłosić w ciągu 3 
miesięcy

2 karty prezentowe wartości 
50 zł każda

Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

Rybnik, ul. Wiejska 4, 42 22 321

„Podarunek piękności”
Kosmetyczny zabieg 

firmowy wartości 150 zł

Wydawnictwo & Drukarnia

2 albumy „Rybnik”
ze zdjęciami Zenona Kellera

Wydawnictwo & Drukarnia

tel./fax 032/42 80 88
www.grupainfomax.com

Konkurs Świąteczny

ul.Sosnowa 5 ,44-203 Rybnik 
tel/fax: 032/42 23 280 

www.hotelpolitanski.pl

Kolacja dla 2 osób + sauna

Politański
HOTEL



Sposób na ospałość
Nadszedł czas przejściowych temperatur. Takie 

wahania wpływają na nas niekorzystnie. Czujemy się 
zmęczeni, ospali, nie wykazujemy zbytniej ochoty do 
jakiejkolwiek aktywności. W takim okresie jesteśmy 
bardziej podatni na wszelkiego rodzaju infekcje 
bakteryjne i wirusowe. 

Jedną z idealnych możliwości pozbycia się niekorzystnych 
objawów jest GROTA SOLNA. Jest to zbawienny środek 
dla poprawy aktywności naszego organizmu. Przebywanie  
w czystym, zjonizowanym powietrzu nie tylko uodporni nasz 
układ oddechowy, ale i pozwoli na pozbycie się infekcji wiru-
sowych i bakteryjnych. Zapach soli i szum morza przypomni 
nam wspaniałe polskie lato. 

Warto również pomyśleć o nadchodzącej wiośnie i przy-
gotować naszą skórę na działanie promieni słonecznych, 
spędzając chwilę w SOLARIUM. Powstała opalenizna nie 
tylko spowoduje, że będziemy ładnie wyglądać, ale również, 
ochronimy skórę przed ostrym wiosennym słońcem.

No tak, ale co zrobić, aby lepiej się poczuć po naszym wysił-
ku? Myślę że idealną formą jest pobyt w urządzeniu o nazwie 
VACUMED. Panujące tam zmienne ciśnienie spowoduje, 
że nasze zmęczone nogi szybko odzyskają znakomitą formę 
poprzez poprawienie krążenia i dotlenienia naszych mięśni.
Jednocześnie dla pań proponuję kilka zabiegów z użyciem 
specjalnych kremów na pozbycie się cellulitu. Możecie Pań-
stwo wierzyć poczujecie się znakomicie.

Dla wytrwałych zwolenników wysokich temperatur propo-
nuję pobyt w SAUNIE FIŃSKIEJ, która nie tylko oczyszcza 
nasz organizm ale stymuluje go do zwiększania odporności 
na infekcje.

Podsumowują – skorzystanie z wyżej wymienionych usług 
zapewni Państwu poprawę samopoczucia i przywróci chęć 
do ruchu, pracy i „życia”. Zapewni naszemu organizmowi 
lepsze funkcjonowanie i poprawę odporności.

Zachęcam Dariusz Kluger

To znane motto jest bardzo bliskie działaniom Fundacji Elektrowni 
Rybnik. Od lat zajmujemy się upowszechnianiem masowych  
i indywidualnych form sportowych, które są dobrym sposobem 
na odprężenie, zagospodarowanie wolnego czasu i poprawienie 
kondycji fizycznej. 

Szeroka gama oferowanych zajęć sportowych pozwala każdemu znaleźć coś 
szczególnego dla siebie. Profesjonalnie przygotowana kadra pomoże z wyborem 
odpowiedniej formy ruchu dla indywidualnych potrzeb i możliwości. Regularnie 
od lat popularyzujemy sport i wszelkie działania, integrujące różnorodne śro-
dowiska. Jednak dla organizatorów najważniejsze jest zadowolenie i satysfakcja 
uczestniczących w zajęciach. 

Siłownia Fundacji ER jest właśnie jednym z takich miejsc. Zdaniem znawców, 
jest ona jedną z najlepszych w regionie. Specjalistyczny, wysokiej klasy sprzęt 
renomowanych firm przyciąga również mistrzów kulturystyki. Pomieszczenie 
jest dostatecznie przestrzenne i klimatyzowane. W siłowni jest też wyodrębnione 
miejsce dla kobiet, którym daje to możliwość komfortowego treningu. Tadeusz 
Lachowicz, główny instruktor jest kilkakrotnym wicemistrzem Śląska w kultury-
styce. Preferowany tutaj zdrowy tryb życia przekłada się na odpowiedni dobór 
ćwiczeń oraz na przekazywaną zainteresowanym wiedzę z zakresu instruktaży 
żywieniowych. Wewnątrz znajduje się również dobrze wyposażony sklepik, gdzie 
można kupić odżywki, sportowe ubranie czy napoje chłodzące.

W Fundacji ER podczas zajęć wykorzystywane są fachowe sprzęty, które po-
zwalają utrzymać nasze ciało i duszę w odpowiedniej formie, bez jakiegokolwiek 
uszczerbku dla zdrowia. Do ćwiczeń na siłowni, aqua aerobiku, tradycyjnym 
aerobiku, stepie i TBC używane są: różnorodne bieżnie (cardio, orbitreg), 
sztangi olimpijskie, hantle, rowerki, twistery, steppery, gryfy, sztangielki, wałki, 
makarony, maszyny do ćwiczeń na różne partie ciała, atlas i wiele, wiele innych. 
To wszystko pozwala nam zadbać o formę, korzystając ze sprzętów, dzięki któ-
rych bezpiecznie i w komfortowych warunkach można spalać zbędne kalorie. 
Nie zapominamy również o miłośnikach jogi, czy o relaksacyjnych ćwiczeniach 
w godzinach porannych. 

Prosimy zapoznać się z pełną ofertą na stronie www.fundacja.rybnik.pl, 
aby w pełni świadomie wybrać najodpowiedniejszy wariant dla siebie, czy też 
najbliższych. Przywitaj zbliżającą się wiosnę pełen radości i wigoru!

Katarzyna Dera

W zdrowym ciele zdrowy duch 

witryna • witryna • witryna •witryna 
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•  GWOŹDZIE, ŚRUBY, KOŁKI, NITY, ART. ŚCIERNE 
•  SIATKI TECHNICZNE, OGRODZENIOWE, RABITZA, IZOLA 

•  KÓŁKA I ZESTAWY KOŁOWE 
•  ZAMKI, KLAMKI, ZASUWY, ZAWIASY 

•  WIERTŁA, NARZĘDZIA RĘCZNE, OGRODNICZE, POMPY, SILNIKI

RYBNIK   UL. WIEJSKA 43   TEL. 032 422 62 18 (800-1600)
AUTO    NAPRAWA    DIAGNOSTYKAAUTO    NAPRAWA    DIAGNOSTYKA

RYBNIK   UL. WIEJSKA 43   TEL. 032 422 62 18 (800-1600)

� ZAWIESZENIA
� TŁUMIKI
� HAMULCE

� GEOMETRIA KÓŁ
� WYMIANA OPON
� NAPRAWY BIEŻĄCE

Daniel RojekDaniel Rojek

reklamy wewnatrz kolor marzec 2008.indd   51 2008-03-11   10:21:08

Ze względów 
technicznych 

„Kalendarz Imprez 
Miejskich” na kwiecień 
dostępny jest tylko na 

stronie www.rybnik.pl 

OBWIESZCZENIE 
PREZYDENTA 

MIASTA RYBNIKA
z dnia 13 lutego 2008 r.

w sprawie: miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca 

w Miejskim Domu Pomocy 
Społecznej w Rybniku 

przy ul. Żużlowej 25 w roku 2008
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.) informuję, 

że średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy 

Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 
w roku 2008 wynosi 2 153,24 zł.

Mammografia 
w NWZOZ „MEDICUS 99”
Od 1 marca 2008 roku w Rybniku 

przy ul. Kościuszki 54 działa filia Nie-
publicznego Wielospecjalistycznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „ME-
DICUS 99”, z siedzibą w Jastrzębiu 
Zdroju przy ul. Dworcowej 1/D, zajmu-
jąca się badaniami mammograficznymi 
i USG.

NWZOZ „MEDICUS 99” realizuje 
kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na bezpłatne badania mammo-
graficzne w ramach Programu Profilak-
tyki Raka Piersi dla 5000 kobiet.

Jest to aktualnie jedyna placówka 
wykonująca bezpłatną mammografię 
w Rybniku dla kobiet w wieku 50–69 
lat, które nie miały w ostatnich 2 latach 
takiego badania.

Miejsce wykonywania badań: Ryb-
nik, ul. Kościuszki 54. Rejestracja 
telefoniczna (032) 47 57 780, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 15.00.

marzec 2008

W roku 2008 nabór do rybnickich przed-
szkoli zostanie przeprowadzony w formie 
elektronicznej w oparciu o witrynę interne-
tową https://rybnik.przedszkola.vulcan.pl/

System naboru elektronicznego do przed-
szkoli:
1. Wprowadza jednolite i czytelne zasady na-

boru.
2. Kolejność dokonania zgłoszenia nie będzie 

miała żadnego wpływu na zakwalifikowanie 
dziecka do przedszkola

3. Zapobiega całkowicie blokowaniu miejsc, czyli 
sytuacji, w której jedno dziecko jest przyjęte 
do kilku placówek.

4. Daje rodzicowi możliwość określenia swoich 
preferencji - dokonania wyboru kilku przed-
szkoli, z określeniem ich hierarchii. Dziecko 
może kandydować do dziesięciu oddziałów.

5. Daje organowi prowadzącemu bieżącą moż-
liwość śledzenia prawdziwych potrzeb miesz-
kańców oraz dokonywanie stosownych korekt 
w tym zakresie.

6. System będzie pokazywał również wolne 
miejsca, które mogą pojawić się po zakończe-
niu naboru.

Nabór będzie prowadzony według jedno-
litych kryteriów w całym mieście:

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola 
będzie miało:
1. Dziecko mieszkające w granicach administra-

cyjnych Miasta Rybnika.
2. Dziecko 6-letnie podlegające obowiązkowi 

rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Dziecko wychowywane przez samotną matkę 

lub samotnego ojca.
4. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orze-

czono znaczny lub umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności bądź całkowitą niezdolność 
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji.

5. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
6. Dziecko, które w roku szkolnym 2007/08 

uczęszczało do przedszkola prowadzącego 
oddział wskazany na pierwszym miejscu listy 
preferencji i oboje rodzice pracują lub studiu-
ją/uczą się w trybie dziennym.

7. Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub 
studiują/uczą się w trybie dziennym.

8. Dziecko posiadające orzeczenie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej o odroczeniu 
obowiązku szkolnego.

9. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły pod-
stawowej, w którym znajduje się przedszkole 
prowadzące oddział wskazany na pierwszym 
miejscu listy preferencji.

10. Dziecko będzie korzystało z trzech posił-
ków.

11. Dziecko będzie korzystało z dwóch posił-
ków.

12. Dziecko będzie korzystało z jednego po-
siłku.

13. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności.

14. Dziecko z rodziny będącej pod opieką Ośrod-
ka Pomocy Społecznej.

15. Dziecko w roku szkolnym 2007/08 uczęsz-
czało do przedszkola prowadzącego oddział 
wskazany na pierwszym miejscu listy pre-
ferencji i tylko jedno z rodziców/prawnych 
opiekunów pracuje lub studiuje/uczy się w 
trybie dziennym.

16. Dziecko, którego tylko jeden z rodziców/
prawnych opiekunów pracuje lub studiuje/uczy 
się w trybie dziennym.

17. Dziecko, które na dzień 1 września 2008 roku 
będzie miało ukończone trzy lata.

Terminarz prac związanych z naborem:
1. 26–28 marca br. w przedszkolach zostaną 

przeprowadzone spotkania informacyjne z 
rodzicami.

2. 28 marca rozpoczęcie rejestracji kandydatów 
– udostępnienie systemu rekrutacji (witryny 
internetowej) dla rodziców.

3. 18 kwietnia – zakończenie rejestracji kandy-
datów.

4. 12 maja – ogłoszenie list zakwalifikowanych 
do przyjęcia.

5. 12–16 maja – zbieranie potwierdzeń od ro-
dziców.

6. 20 maja – ogłoszenie listy wolnych miejsc.
7. 20 maja – rozpoczęcie naboru uzupełniają-

cego.
Rodzice mogą rejestrować samodzielnie swoje 

dzieci poprzez witrynę internetową i za jej pomo-
cą wydrukować formularz zgłoszeniowy, który po 
podpisaniu złożą w przedszkolu, znajdującym się 
na pierwszym miejscu na liście ich preferencji.

Można również złożyć w przedszkolu ręcznie 
wypełniony formularz zgłoszeniowy a przedszko-
le wprowadzi dane dziecka do systemu naboru.

W roku 2008 nabór do rybnickich przed- 9. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły pod-

E–nabór do przedszkoli

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 47
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Kilkaset zgłoszeń. Kilka miesięcy zajęć, nauki i ćwi-
czeń i praktycznej nauki zawodu. Czasami trudno. 
Nieraz zabawnie. Efekt? Do projektu „Pierwsza Szych-
ta” przystąpiło 170 osób. Ukończyło go 108 osób. 
Dla nich to ogromna szansa. Mogą inaczej żyć.

Wtorek. Sala audytoryjna w Bibliotece Śląskiej 
w  Katowicach wypełniona po brzegi. Trzeba dostawić 
krzesła. A i tak widzę siedzących na schodach. Podczas 
konferencji zaprezentowano efekty i wnioski z czterech 
lat realizacji projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 
„Pierwsza Szychta”. 

Pomysł projektu sięga roku 2004, kiedy bezrobocie 
na Śląsku, i w całej Polsce, było jeszcze bardzo wysokie. 
Jego autorem był Michał Wójcik, dyrektor naczelny 
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębior-
czości w Katowicach. 

Wypełniał on lukę w obejmującym wciąż tylko mło-
dzież szkolną czeladniczym modelu przygotowania do 
zawodu.

Współfi nansowany w ramach Inicjatywy Wspólno-
towej Equal, wart ponad 4 mln zł projekt koordynowała 
największa Izba Rzemieślnicza w Polsce przy współpracy 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Fun-
dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodka Kształce-
nia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki oraz 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

W ramach „Pierwszej Szychty” czeladniczy model 
nauki, poszukiwanych przez pracodawców zawodów, 
rozszerzono na osoby dorosłe, długotrwale bezrobot-
ne, o niskim poziomie wykształcenia. Program szkoleń 
obejmował 80 godzin zajęć aktywizujących, 264 godzi-
ny teoretycznej nauki zawodu oraz 800 godzin prak-
tycznych zajęć w miejscu pracy. Potem uczestnicy mogli 
zdać egzamin czeladniczy.

Jak się jednak okazało, w pierwszej z trzech sied-
miomiesięcznych edycji projektu, do której przyjęto 
43 osoby, egzamin czeladniczy potwierdzający uzy-
skanie nowych kwalifi kacji zawodowych, zdało tylko 
18 uczestników. Blisko połowa benefi cjentów – mimo 

otrzymywanego stypendium – zrezygnowała ze szko-
leń, kilku wyjechało do pracy za granicę

– Dlatego też w kolejnych turach bardzo dokładnie 
sprawdzaliśmy motywację chcących uczestniczyć w pro-
gramie. Tłumaczyliśmy, że projekt trwa siedem miesięcy, 
że to kilkaset godzin zajęć, że wymaga dużej dyscypliny 
i  silnej motywacji – wyjaśniała Agnieszka Lenartowicz-
Łysik z „Solidarności”.

Dzięki zaostrzeniu kryteriów przyjęcia do projektu 
w następnych turach udało się osiągnąć lepsze rezulta-
ty. Ogółem, na 170 objętych szkoleniami osób – w tym 
103 kobiety, które są bardziej narażone na wykluczenie 
z rynku pracy – szkolenia pozytywnie, w większości 
zdaniem państwowego egzaminu czeladniczego, zakoń-
czyło 108 osób. Najwięcej z nich zdobyło zawód fryzjera 
oraz rzeźnika wędliniarza.

Z badań ankietowanych przeprowadzonych trzy 
miesiące po zakończeniu kursów, obejmujących dwie 
pierwsze edycje projektu, wynika, że spośród uczest-
ników, którzy dotrwali do końca szkoleń, pracowało 
52 proc., a spośród tych, którzy zrezygnowali – 37 
proc. Zawody wyuczone w programie wykonywało 
90 proc. pracujących, blisko 80 proc. z nich miało 
umowy o pracę.

Prezes współprowadzącej projekt Izby Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 
Jan Klimek podkreślał, że polscy rzemieślnicy chętnie 
przyuczają osoby chcące zyskać nowy zawód, wiedząc, 
że aż dwie trzecie klientów rezygnuje z usług z powodu 
złej obsługi oraz zdając sobie sprawę z ogólnoświatowej 
konkurencji.

– Chiny chcą niedługo zaopatrywać świat w 80 
proc. wszystkich dóbr konsumpcyjnych. Jest to moż-
liwe – dzięki globalizacji oraz taniej telekomunikacji 
i transportowi. Naszym problemem jest też system 
kształcenia zawodowego, niedawno jeszcze obejmujący 
180 tys., a teraz zaledwie 85 tys. uczniów – podkreślał 
Jan Klimek.

Beata Białowąs, koordynator projektu z Izby Rze-
mieślniczej w Katowicach podkreślała, że projekt daje 
unikalną szansę na uzyskanie świadectwa czeladniczego 
przez osobę dorosłą.

– Model „Pierwszej szychty” może być z powodzeniem 
stosowany w wielu miejscach – mówiła Beata Białowąs.

Przypomnijmy, że projekt opracowano w 2004 roku. 
Na 751 złożonych wówczas wniosków do realizacji za-
kwalifi kowano tylko 107. Trzeba też podkreślić, że pro-
jekt „Pierwsza Szychta” został oceniony bardzo wysoko. 
Znalazł się wtedy na 13 miejscu.

Przemysław Koperski, dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy podkreślał, że w rejestrach bezrobotnych 
zostały osoby bardzo „trudne”. Takie, których trzeba na-
uczyć i zmotywować, aby zechciały rano wstać i pójść 
do pracy.

Konferencję zakończyła uroczystość wręczenia dy-
plomów czeladniczych i zaświadczeń benefi cjentom 
oraz dyplomów pracodawcom biorącym udział w pro-
jekcie.

Warto podkreślić, że „Pierwsza Szychta” była jednym 
z 18 projektów realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą 
w Katowicach w ciągu ostatnich kilku lat.

Barbara Warpechowska

Rzemieślnicza „Pierwsza szychta” daje nowe możliwości

Prezes Jan Klimek wręcza dyplom czeladniczy 
Benefi cjentce projektu

W środku pomysłodawca projektu dyrektor naczelny 
Izby Rzemieślniczej w Katowicach – Michał Wójcik, 
po prawej stronie wicedyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach – Mirosław Ruszkiewicz 

Biuro projektu :
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Plac Wolności 12, 40-078 Katowice
Tel. /032/ 259 62 61 ; fax. /032/ 258 87 38

e-mail: biuro@1szychta.org.pl, www.1szychta.org.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
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DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 
przy SKLEPIE MEDYCZNYM

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX” 
mgr rehabilitacji ruchowej

ADAM ZOSTAWA 

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 032 423 53-23, 0502 692 063 • Rybnik, ul. Kościuszki 19/6

RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15
tel. 032 768-32-13

Oddział Rybnik, ul. Podmiejska
tel. 032 739-61-45

Oddział Mszana koło Jastrzębia
tel. 032 472-07-77

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic wwwww.w ololmemett.cocom.m plpl

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15
www.republika.pl/centrummuzyczne

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

SMERFETKOWO
2 i 3-latki ćwiczą 

z opiekunem

STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, solfeż, 
choreografia, praca nad repertuarem wykonawczym)

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH
(gitara elektryczna)

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

R E J E S T R A C J A :  0 3 2  4 3 0  4 1  5 9

Gabinet Endokrynologiczny 
Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), 
osteoporoza, zaburzenia hormonalne

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A, ŚR. 18-19

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR OD 16
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lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(wjazd od salonu HONDA) 

Rejestracja od 14-tej,  tel. 032 432 77 94

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, badanie słuchu
tel. 032 433 10 24

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

•  LO EKSTERNISTYCZNIE (3 SEMESTRY)

•  KADROWO-PŁACOWY

•  KSIĘGOWO-PODATKOWY

•  OBSŁUGI KOMPUTERA

•  KAS FISKALNYCH

•  J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKIe-mail: atenaatena@wp.pl

K U R S Y
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Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 42 23 681, 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, 
ul. Chrobrego 16, tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300
(pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 

w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Całodobowy Telefon Zaufania 42 33 555

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 
25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”
ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087 – wtorki, czwartki, soboty, niedziele 16.00–20.00

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych pon.–pt. 10.00–13.00, ul. Białych 7, p. 304
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,

ul. Ko ściusz ki 17, tel. 42 35 511, poniedziałek 10–12, środa 15–17, piątek 10–12.
Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, 

ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 
Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku

ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), tel. 42 46 429
Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki w godz. 14.00–15.00, pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4 w godz. 10.45–11.30.

oferuje następujące usługi:
• wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok • szeroki asortyment trumien 
• ko sme ty kę, ubranie i prze cho wy wa nie zwłok w chłodni – I  doba bez płat nie 
• wy na ję cie kaplicy do po grze bu z możliwością odprawienia mszy św. 
• usługi cmentarne • za mó wie nie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
• moż li wość załatwienia or kie stry • wy na ję cie au to bu su • umiesz cza nie 
    urny z pro cha mi zma rych w ko lum ba rium na te re nie cmen ta rza

Rybnik, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42 28 991

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula, Dominika Ingram–Nowaczyk (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna)
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie od po wia da.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 42 28 825, 42 60 070, 
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
DZIAŁ USŁUG POGRZEBOWYCH

Offsetdruk i media sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48, 

tel 033 857 70 90

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze od godz. 11.00 do 13.00 

w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsr.rybnik.pl.

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 0–32/43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 0–32/42 23 210

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17(Okrąglak), 
tel/fax. 032 42 36 916. Biuro czynne od pon do piątku 10-17.00 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.krzakala.pl. 
Biuro senatorskie Antoniego Motyczki, 

ul. 3 Maja 11, tel. 032 42 31 337, 0512 078 423, 
czynne pon. 11.00-18.00, śr. 9.00-15.00, wt., czw., pt. 9.00-16.00.
Biuro poselskie Henryka Siedlaczka czynne w środy 15.00-18.00

Bezpłatne porady prawne: każdy wtorek – prosimy o zapisy, tel. 032/42 31 337

Nowoczesność i doświadczenie
      Rozpoczynając przed 18 laty produkcję okien, 
A-P Żory sięgnęła po najnowocześniejszy w Europie 
system profi li Intertec, skonstruowany dla surowego 
klimatu austriackich Alp. Z unowocześnionych wersji 
tych profi li produkuje okna również dzisiaj. Stosowane 
przez A-P Żory profi le okienne doskonale sprawdzają 
się w kapryśnym klimacie naszego kraju. Według kry-
teriów A-P Żory, nie wszystkie materiały nadają się do 
wykonania okien najwyższej jakości. Z tego powodu 
materiały selekcjonuje się z najwyższą starannością 
wybierając tylko te najlepsze i sprawdzone. 

Okno oknu nierówne, różnica leży w szczegółach
     Diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego w całym cy-
klu produkcji A-P Żory dba o szczegóły. Robi tak 
już niezmiennie od wielu lat. Zostało to dostrzeżo-
ne i   docenione przez klientów, jak również przez 
komisje konkursowe targów i wystaw przyznają-
cych oknom A-P Żory nagrody i wyróżnienia, po-
cząwszy od Centralnych Targów Myśli Technicznej 
„INBUD” w  1993  r., poprzez ponad 40 medali, 
nagród i wyróżnień na wystawach i targach w ko-
lejnych latach. O   podejściu do szczegółów przez 

A-P Żory można było przeczytać już w 1995 r. 
w artykule opublikowanym przez tygodnik „Wprost” 
czy w „Przeglądzie Budowlanym” z listopada 1994 r.

Zaufanie ponad 20 000 klientów
     Już w 1991 roku, wdrażając na szeroką skalę pro-
dukcję okien A-P Żory, wprowadziło wielostop-
niową kontrolę jakości. Taki system zapewnienia 
jakości, A-P Żory wprowadziło na wiele lat przed 
pojawieniem się w Polsce systemów ISO 9000. Te-
raz oczywiście fi rma posiada system ISO 9001:2000, 
co   jest kontynuacją wyjątkowej dbałości o jakość.

Serwis 24h
     Okna A-P Żory będą praktycznie bezawaryjne 
przez dziesiątki lat użytkowania. Utrzymywany jest 
w 24 godzinnej gotowości serwis gwarancyjny, któ-
ry na co dzień służy pomocą i doradza klientom, 
czy to w zakresie obsługi okien, regulacji, czy mycia 
i konserwacji.

Nie kupuj byle czego
     Często jedynym argumentem, jaki rozpatrujemy 
przy zakupie okien jest cena. Tymczasem tzw. „su-

peroferty” to niejednokrotnie wyrzucone pienią-
dze. Są firmy, które oferując tanie okna szukają 
oszczędności przez stosowanie różnego rodzaju 
uproszczeń i podróbek materiałów, co jest nie-
zwykle trudne do rozpoznania przy zakupie. 
Problemy w użytkowaniu okien pojawią się kiedy 
jest już za późno na naprawę błędu. Wtedy klient 
pozostawiony jest samemu sobie. Doradcy A-P 
Żory w biurach handlowych firmy (adresy poni-
żej) gotowi są udzielić szczegółowych wyjaśnień 
i informacji na ten temat.

Podsumowanie
     Oprócz niewątpliwych korzyści ekonomicz-
nych (oszczędność energii na ogrzewanie, 
najkorzystniejsza relacja jakości do ceny), po-
prawy klimatu mieszkania w zimie i w lecie, 
odizolowanie się od hałasu z ulicy, sąsiedztwa, 
zamiany udręki mycia okien w przyjemność, 
będziecie Państwo z każdym spojrzeniem na 
okna A-P Żory odczuwać nieustającą satysfak-
cję z ich posiadania. A-P Żory zapewni to Pań-
stwu. Podstawą rzetelności tego zapewnienia 
jest zadowolenie ponad 20 tysięcy klientów. 

Obecnie jest na rynku polskim niezliczona ilość różnego rodzaju okien. W każdym mieście, 
miejscowości mogą Państwo wybierać wśród okien różnych systemów (Veka, Rehau, Th yssen, 
Brügmann, Roplasto, Aluplast, Trocal itp.). Jest też niezliczona ilość producentów… 
Ale są tylko jedne okna A-P Żory.
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Dlaczego warto kupić okna A-P Żory?

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe A-P Żory Sp. z o.o. ul. Boczna 6 tel. 032/ 435 91 33.
Pozostałe Biura Handlowe producenta: Bytom, ul. Chrobrego 14, tel. 032/282 38 30; Gliwice, ul. Zabrska 5A,tel. 032/332 47 29; 

Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 2a, tel. 032/474 00 44; Katowice, ul. Jagiellońska 16,tel. 032/201 31 76; Rybnik, ul. Gliwicka 1, tel. 032/422 56 93.

Zabiegi kosmetyczno-lecznicze 
na twarz i ciało.
Mikrodermabrazja Diamentowa, 
Masaże, Makijaż.
Indywidualnie dopasowana 
i systematyczna pielęgnacja 
oraz odpowiednio dobrane 
do skóry produkty pielęgnacyjne 
są gwarancją na długie 
utrzymanie idealnego 
i młodego wyglądu skóry. 

Unikalna 
maseczka 

zapewniająca 
natychmiastowe 

efekty: 
rozjaśnienie 

oraz intensywną 
regenerację cery.

Rybnik, ul. Wodzisławska 19
Kontakt telefoniczny 697 754 787

Autoryzowany

Gabinet Kosmetyczny
Professionalline

RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

F.H.U.
„GÓRECKI BIS”

• TŁUMIKI • KATALIZATORY
• HAKI HOLOWNICZE • AMORTYZATORY
• KLOCKI HAMULCOWE • FILTRY
• OLEJE • WYMIANY OLEJU
• KOMPLEKSOWE NAPRAWY BLACHARSKIE
• CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
• NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

Pragniemy złożyć na ręce naszych Klientów 
serdeczne życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy, 
odpoczynku w rodzinnym gronie, 

mnóstwa wiosennego słońca 
oraz samych sukcesów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik 
tel. 032 42 49 624, 032 42 49 599, 032 42 49 613
fax 032 42 49 644, 032 42 49 230
www.pwik-rybnik.pl, 
e-mail: pwik@pwik-rybnik.pl
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00), 

ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), tel. 032/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów). 
W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
zaprasza na spo tka nia w każ dy ostat ni piątek mie sią ca 

do Domu Ka te che tycz ne go bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 032/42 24 170

Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 032/42 28 453, 
Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909,  ul. Sobieskiego 1. 

Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.
Bezpłatne porady prawne: środy 16.30-18.30 i czwartki 16.00–18.00

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury w każdy czwar tek 16.00–18.00 w miejsko–powiatowym 

biurze SLD, ul. Białych 7, tel. 032/42 27 914.

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko–Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza 
w każdy poniedziałek i czwartek 14.30–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek, środa 9.00 – 13.00 i w czwartek 13.00 – 17.00, 

ul. Białych 7/311, tel./fax 032/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080



Nowoczesność i doświadczenie
      Rozpoczynając przed 18 laty produkcję okien, 
A-P Żory sięgnęła po najnowocześniejszy w Europie 
system profi li Intertec, skonstruowany dla surowego 
klimatu austriackich Alp. Z unowocześnionych wersji 
tych profi li produkuje okna również dzisiaj. Stosowane 
przez A-P Żory profi le okienne doskonale sprawdzają 
się w kapryśnym klimacie naszego kraju. Według kry-
teriów A-P Żory, nie wszystkie materiały nadają się do 
wykonania okien najwyższej jakości. Z tego powodu 
materiały selekcjonuje się z najwyższą starannością 
wybierając tylko te najlepsze i sprawdzone. 

Okno oknu nierówne, różnica leży w szczegółach
     Diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego w całym cy-
klu produkcji A-P Żory dba o szczegóły. Robi tak 
już niezmiennie od wielu lat. Zostało to dostrzeżo-
ne i   docenione przez klientów, jak również przez 
komisje konkursowe targów i wystaw przyznają-
cych oknom A-P Żory nagrody i wyróżnienia, po-
cząwszy od Centralnych Targów Myśli Technicznej 
„INBUD” w  1993  r., poprzez ponad 40 medali, 
nagród i wyróżnień na wystawach i targach w ko-
lejnych latach. O   podejściu do szczegółów przez 

A-P Żory można było przeczytać już w 1995 r. 
w artykule opublikowanym przez tygodnik „Wprost” 
czy w „Przeglądzie Budowlanym” z listopada 1994 r.
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STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T wys. 4 m 
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

www.toyota.rybnik.pl 

PRODUCENT 

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA 
PPHU „KONSEK” SP.J.

OKIEN I DRZWI PVC
S A T Y S F A K C J A  K T Ó R E J  N I E  D A  C I  K O N K U R E N C J A

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

Wodzisław Śląski 
ul.Targowa 12A 

tel. 032 4552859 w. 32Systemy okienne

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK ul. Prosta 100, tel. 032 432 90 40, fax 032 432 90 66

Auris – zużycie paliwa (UE 80/1268 z późniejszymi zmianami) w cyklu mieszanym wynosi w zależności od wariantu i wersji auta 
od 5,0 do 7,1 l/100 km. Emisja CO2 (UE 80/1268 z późniejszymi zmianami) wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 
131 do 166 g/km. Szczegółowe infomaracje o działalniach podejmowanych przez Toyotę w zakresie ochrony środowiska, a w szczegól-
ności dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji, są zawarte na stronie internetowej: www.toyota.pl.
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